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Sammendrag 
 
Denne oppgaven omhandler to omdiskuterte begreper innen bygningsvern: tilbakeføring og 

fasadebevaring. For å belyse disse begrepene tar oppgaven for seg Halvorsens Conditori og 

Schiöll-gården som begge har gjennomgått slike transformasjoner. I ethvert restaureringsarbeid 

blir autentisiteten satt på prøve og for å hjelpe å belyse dette blir bruken av 

autentisitetsbegrepene presentert av kulturhistoriker Ragnar Pedersen og bevaringsprinsippene 

til kulturhistoriker Arne Lie Christensen benyttet. 

 

Bygården, som har vært i Stortingets eie siden 1970-tallet, gjennomgikk et storstilt 

renoveringsarbeid fra 2014 og frem til 2020. Det var stort press fra politisk hold om å beholde 

integriteten til bygningen og dets betydning som en viktig markør i bybildet. For å bevare en 

kulturhistorisk institusjon, samt «livet» utenfor på Wessel plass fikk Halvorsens Conditori, som 

eneste returnerende bedrift, lov til å flytte tilbake til sine originale lokaler og fortsette driften 

som gårdens eldste leietaker siden 1881. Mye har skjedd med interiøret i de nyoppussede 

lokalene, og dermed også med autentisiteten til det historiske konditoriet.  

 

Denne oppgaven viser hvor krevende bevaringsarbeid kan være og hvor resultatet ikke 

nødvendigvis blir det man satte seg som mål. Autentisitetsbegrepene og bevaringsprinsippene 

er ikke statiske, men er flytende og skiftende i takt med hvilke aktører som utfører arbeidet. 

Oppgaven inviterer også til å se på sammenhengen mellom estetikk og kulturminneforvaltning. 
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1. Innledning 

 

1.1 Tema for oppgaven  

I et bygningsvernperspektiv er tilbakeføring, kopiering og restaurering av bygninger og 

interiører til «original stand» et mye behandlet og omdiskutert tema. Når målet er å gjenskape 

noe «opprinnelig» og «autentisk», dukker spørsmålet om det er mulig å gjenopprette fortiden i 

nåtiden. For hva kan egentlig defineres som opprinnelig og autentisk?  En annen problemstilling 

er ønsket om å bevare samtidig som man vil ha lokaler og bygninger så brukervennlige som 

mulig og simultant oppfylle dagens krav. Bygningsvern handler også om estetikk, og hva folk 

synes er vakkert eller ikke. Hva er i sving når noe skal tilbakeføres eller er gjenstand for slike 

bygningsvernprosesser? Hvilke behov og spørsmål dukker opp?  

 

Schiöll-gården og Halvorsens Conditori, i Prinsens gate 26 i Oslo har siden 2014 gjennomgått 

omfattende bevaringsarbeid frem til ferdigstillingen i 2020.1 På ulike måter viser jeg hvordan 

disse ble berørt av de mange problemstillingene som finnes innen bygningsvernet, og benytter 

dem som en case-study for å studere praksiser, ideologier og holdninger knyttet til dette. Det 

gjør jeg primært gjennom å studere det de ulike aktørene har gjort under dette arbeidet. For å 

hjelpe til å belyse hva aktørene har arbeidet etter bruker jeg bevaringsprinsippene til Arne Lie 

Christensen. Disse prinsippene ble gjennomgått i hans bok Kunsten å bevare (2011). For å 

forstå resultatet av bevaringsarbeidet vil autentisitetsbegrepene presentert av Ragnar Pedersen 

(1941-2016) bli brukt som en overordnet paraply for dette masterprosjektet. Teksten stod på 

trykk i artikkelen Autentisitet og kulturminnevern. En diskusjon om kulturminnevernets 

verdigrunnlag (2000) hvor Pedersen diskuterer autentisitetsbegrepet i arbeidet med ruinene på 

Domkirkeodden ved Hamar.  

 

Både bevaringsprinsippene og autentisitetsbegrepene mener jeg er essensielle for å forstå 

prosessen og resultatet av det bevaringsarbeidet som har blitt utført på Schiöll-gården og hos 

Halvorsens Conditori.   

 

 

 

 
1 Halvorsens Conditori omtales gjerne som kun Halvorsens på folkemunne og vil ofte bli omtalt som kun dette i 

masterprosjektet. 
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1.2 Problemstilling 

I denne oppgaven vil jeg vise at restaurerings- og bevaringsprinsipper kan endre seg i takt med 

hvilke aktører som er involvert til enhver tid. Det kan være utfordrende å velge ut hva som skal 

bevares og hvilke kriterier som skal ligge til grunn, særlig når det kreves renovasjon av 

bygninger for at de skal tilfredsstille vår tids lover og forskrifter. Jeg stiller spørsmål om hvilke 

bevaringsprinsipper og teorier som kan identifiseres blant de involverte i restaureringsarbeidet 

med Schiöll-gården og Halvorsens.  

 

Som denne oppgaven vil vise setter ulike aktører sitt preg på restaureringsarbeidet og resultatet 

er blitt en hybrid av ulike kompromisser. Ved å finne ut hvordan aktørene har vært aktive i 

restaureringsarbeidet med Schiöll-gården og Halvorsens ønsker jeg også å vise hvordan et 

moderne bevaringsarbeid og kulturminneforvaltningen generelt sett fungerer i Norge i dag.  

 

1.3 Egen motivasjon og bakgrunn  

Siden sommeren 2014 har jeg som autorisert Oslo-guide guidet utallige turister gjennom Oslos 

gater. På mine vandringer har jeg passert den flotte Schiöll-gården og fulgt renoveringsarbeidet 

som har pågått der. Det var også her, hos Halvorsens Conditori, at jeg var utplassert som 

konditor da jeg gikk på videregående skole. Sammen med en brennende interesse for bevaring 

og kulturminneforvaltning har bygården og konditoriet lenge hatt spesiell betydning for meg. 

Denne interessen førte meg til Kulturhistorie og senere Museologi- og kulturarvstudier ved 

Universitetet i Oslo. Med praksisplass hos Riksantikvaren fikk jeg mulighet til å se 

forvaltningen med mine egne øyne, og dette styrket nysgjerrigheten min for feltet. De rådende 

perspektivene innen kulturminneforvaltningen har vekket en personlig fascinasjon for 

tilbakeføringer av bygg og rom samt fasadebevaring, og jeg ønsker derfor å undersøke dette 

nærmere i masterprosjektet mitt. 

 

1.4 Oppgavens struktur  

I kapittel 2: Konditoriene som forsvant vil jeg presentere historien bak konditoriene i datidens 

Christiania og historien til Schiöll-gården og området rundt. 

 

I kapittel 3: Feltarbeid og metode vil jeg presentere fremgangsmåten for innsamling og 

behandling av kilder til masterprosjektet. For å svare på problemstillingen har jeg benyttet meg 

av det kvalitative forskningsintervju og direkte observasjon. Mine intervjuobjekter var 

Halvorsens nye eier, Jørn Ødegård, riksantikvar Hanna Geiran, byantikvar Janne Wilberg og 
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tidligere direktør i Stortingets administrasjon Ida Børresen. Disse vil bli presentert mer 

inngående senere i oppgaven.   

 

I kapittel 4: Teoretiske perspektiver drøftes relevant litteratur om bevaring og 

kulturminneforvaltning. Her blir også Christensens bevaringsprinsipper presentert sammen 

med Pedersens autentisitetsbegreper. Deres teorier utgjør en vesentlig del av oppgavens analyse 

og vil bli drøftet for å svare på problemstillingen. 

 

I kapittel 5: Analysen analyserer jeg intervjumaterialet fra informantene, deres forståelse av 

bevaring og synspunkter på arbeidet med bygården og konditoriet. Informasjonen vil bli satt i 

sammenheng med de teoretiske perspektivene presentert i kapittel 4. Fasadebevaring vil også 

bli presentert som et mulig bevaringsalternativ. Sammenhengen mellom estetikk og 

kulturminneforvaltningen vil bli diskutert før jeg avslutningsvis oppsummerer mine funn. 

Diverse avismateriale vil fungere som dokumentasjon på den tidlige prosessen av 

restaureringsarbeidet. 

 

I kapittel 6: Postludium oppsummerer jeg resultatene og prosjektet. 

 

1.5 Begrepsavklaring 

I et bevaringsarbeid finnes det flere ord og begreper som ofte har samme betydning. For å kunne 

få en oversikt blir noen av dem som har blitt benyttet i dette prosjektet presentert: 

 

 Istandsetting (reparasjon) viser til et reparasjonsarbeid som har som formål å bringe en 

bygning eller annet objekt opp på et ordinært vedlikeholdsnivå. En antikvarisk 

istandsetting innebærer at reparasjonen baseres på bruk av materialer og teknikker 

tilpasset bygningens eller anleggets egenart (Byggogbevar, 2020). Konservering brukes 

ofte når et objekt skal sikres så godt som mulig mot ødeleggelser, enten det er forårsaket 

av naturlig nedbrytning eller av menneskelig inngrep. For bygninger brukes vanligvis 

ordet istandsetting. 

 

 Restaurering betyr at man helt eller delvis tilbakefører noe til en tidligere tilstand. Kopi 

er en nøyaktig replikasjon av for eksempel et fysisk kulturminne, objekt eller bygning. 

En tilbakeførelse og rekonstruksjon kan sees på som det samme som en kopi. Oppussing 

og renovering kan sees på som lettere inngrep som ny maling, tapet osv. Total 
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renovering og rehabilitering kan sees på å ha samme betydning som restaurering og 

rekonstruksjon (Byggogbevar, 2020).  

 

 Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er et kulturminne som har 

gjennomgått en kulturminnefaglig vurdering og er identifisert som verneverdig. 

Betegnelsene verneverdig og bevaringsverdig betyr det samme (Byggogbevar, 2020). 
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2. Konditoriene som forsvant  

 
Allerede fasaden bærer bud om herlighetene innenfor. Vi lokkes først av den uthengte 
gullkringle, hvis budskap utdypes av glass-skiltene med gullbokstaver på sort bunn. Bak blanke 
speilglassruter glitrer det i krystallsukkeret på de utstilte lekkerier. Innenfor døren fornemmer 
man enda sterkere at dette er et tempel for den «søte kunst». Glasstakets sirlig malte 
dekorasjoner i sterke farger, gulvets mønstrede keramikkfliser og veggenes mange speil i tunge 
gullrammer som nesten skjuler tapetet av silke eller fløyel – alt gir inntrykk av grenseløs 
overflod (Roede, 1981, s. 143). 

 

Slik begynner arkitekturhistoriker Roedes beskrivelse av konditoriene han mener forsvant fra 

hovedstaden. Mange kjenner seg kanskje igjen i hans karakteristikk, og tilbake står kun 

Halvorsens som det eneste av de klassiske Kristiania-konditoriene. Sitatet fremstår nesten som 

en barnlig erindring, den gir klare bilder og vekker minner til både interiøret og hvordan disse 

konditoriene en gang så ut. Begrepet konditori kan føres tilbake til 1500-tallet, men 

konditorikunsten, eller «den søte kunst», samt dets utøvere, er mye eldre. Det en gang så 

eksklusive og kostbare sukkeret er det viktigste råstoffet for en konditor, og et konditori var 

dermed regnet som et utsalgsted for finere bakverk og konfekt, i motsetning til hvetebakst som 

hører bakeriene til (Nyquist, 1946, s. 3). Et av de første konditoriene i Oslo tilhørte Nicolay 

Caspary, som drev sitt «sukkerbakeri» i Kirkegaten 20 fra 1827 til 1838. Rett overfor Caspary 

lå det som for mange ble sett på som et av det mest fornemme konditoriet i sin tid, Günthers 

Conditori. Her frekventerte byens og landets øverste elite, blant andre Johannes Brun, Edvard 

og Nina Grieg, Camilla Collett og Bjørnstjerne Bjørnsson. Kong Oscar II og Keiser Wilhelm II 

var også blant gjestene. 

 

Roede skriver at det var et yrende «kakeliv» i landets hovedstad, selv om de fleste konditoriene 

i dag har forsvunnet. Det var kvinnene som dannet selve eksistensgrunnlaget for konditoriene, 

og de ble et viktig møtested for dem. At konditoriene forsvant mener Roede må ses som et 

resultat av økende likestilling, frigjøring av kvinnene og et kraftig løft i arbeidsstyrken (Engen, 

2014).2 Vår livsstil og samfunnsordning gjør at det bedagelige salong- og konditorilivet har 

måttet vike for en høyhastig hverdag. Mange konditorier har gjort om driften til rene 

bakeriutsalg og kafeer, som for eksempel Samson på Egertorget. Konditorienes blomstring i 

Oslo på 1800-tallet skyldes blant annet byens store vekst, ferdigstillingen av Slottet i 1849 og 

etableringen av Homansbyen fra slutten av 1850-tallet. Dette medførte at borgerskapet 

 
2 Når det i det følgende henvises til en avisartikkel brukes artikkelforfatterens etternavn som referanse. Disse står 

fullstendig oppført i litteraturlisten med nettadresse, forfatter og utgivelsesdato.  
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strømmet til og etablerte seg på byens vestkant. Kvinnene måtte nå ned til «sentrum» for sine 

butikkrunder og turen endte gjerne på konditoriet (Engen, 2014). 

 

Fra 1977 og frem til 2014 ble det foretatt lite vedlikehold av Schiöll-gården. På Stortingets 

hjemmesider står det at Prinsens gate 26 hadde et stort behov for oppgradering da dette ble 

vedtatt påbegynt i 2014. Bygget ble vurdert som lite arealeffektivt og hadde et utdatert teknisk 

anlegg. I tillegg var det tydelige skader fra svelling av alunskifer.3 Etter ferdigstillelse skulle 

eiendommen fremstå som et nytt og moderne kontorbygg. Det ble igangsatt en storstilt 

renovasjon som innebar at hele bygget skulle transformeres med en fasadebevaring og en helt 

ny innside. Det eneste som skulle bevares var et trappeløp, et takmaleri, et par takrosetter og 

noen vinduer inn mot bakgården (Stortinget, 2018). Bygården hadde siden overtakelsen på 

1970-tallet huset kontorer for Stortinget, og med de nye planløsningene ville man få mer 

fleksible arealer for politisk virksomhet med blant annet spesialrom og en egen møteromsetasje.  

 

Samtidig med disse indre endringene var det et ønske om å beholde antikvariske forhold ved 

bygningen og Halvorsens som en institusjon i bybildet (Ertesvåg, 2018). Ved et slikt ønske blir 

bevaringen av konditoriet noe mer enn kun å finne praktiske løsninger og gjøre plass til en ny 

tid. Det var et bevisst ønske å beholde en immateriell tradisjon, kulturarv og byhistorie, noe 

som ofte går tapt i slike renoveringsprosesser. Her har «praktiske hensyn» måttet vike for at et 

gammelt konditori skal få beholde en av de beste lokasjonene i sentrum. Med andre ord har 

bygget innen nyåpningen i 2020 gjennomgått betydelige endringer i sin indre struktur, og 

resultatet vil bli at kun fasaden står tilbake som «original». På tross av de omfattende endringene 

bygget skulle gjennomgå bestemte Stortinget at Halvorsens skulle få fortsette å leie de samme 

lokalene som tidligere, som gårdens eldste leietaker siden 1881. I forlengelse av dette 

restaureringsarbeidet dukker flere spørsmål opp, blant andre: Hva gjorde at Halvorsens fikk 

tilbud om å komme tilbake? Papirhandleren Andvord, som ble etablert i 1865 i en bygård som 

også er eid av Stortinget, fikk ikke komme tilbake til sine lokaler. Hvorfor er konditoriet verdt 

å ta vare på? Hvordan er arbeidet gjennomført? Hvilke prosesser er i sving når noen får bli, 

mens andre velges bort? For å få innsikt i dette må vi se på historien til bygget og konditoriet 

for å forstå deres betydning.  

 

 
3 Denne bergarten kan svelle opptil 200 prosent når den kommer i kontakt med luft. Bergarten finnes under store 

deler av Oslo sentrum, noe som ofte skaper problemer ved bygningsarbeider i hovedstaden (Hauge, 2010). 
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Schiöll-gården ca. 1895. Foto: L. Szacinski via Oslobilder.no (2020). 

 

 
Kart over området rundt Schiöll-gården. Halvorsens Conditori er markert med rød markør. Skjermdump. 
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2.1 En bygnings biografi 

Da Stortinget sto ferdig i 1866 var det ett ønske om å etablere tilsvarende representative 

omgivelser rundt «tinget» (Nielson, 1982, s. 110). Dette førte blant annet til at det ble oppført 

en monumental hjørnebygning på hjørnet av Prinsens gate og Akersgata i 1872, denne 

praktbygningen ble hovedsete til leseselskapet Athenæum og Det norske Selskab.4 Wessels 

plass ble ferdigstilt i slutten av 1870-årene og fikk praktbygget til Frimurerlogen som nærmeste 

nabo i Nedre Vollgate i 1894. Midt mellom de nye bygningene, via-à-vis Stortinget, lå det frem 

til 1880 et aldrende hjørnehus, kjent som «Brevikgaarden». Denne bygningen, samt flere andre 

små bygårder i samme gateløp, ble kjøpt opp av embetsmann Oscar Schiöll (1845-1934) fra 

hans svigerfar, Kongelig Taffeldekker Oluf Larsen Tengberg, i begynnelsen av 1880. På den 

store tomten fikk Schiöll oppført en fireetasjers praktbygning med flatt tak etter tegninger av 

arkitekt Henrik Nissen (1848-1915) i 1881, og ble siden kjent som Schiöll-gården. Det var i 

første etasje her at skredderen fra Kråkstad, Hans Halvorsen (1840-1915), åpnet dørene til sitt 

konditori samme år.  

 

I det lange, rettvinklede lokalet fikk han plass til opptil 150 gjester. Rommet ble delt inn i tre 

avdelinger med gedigne sideportér og tungeformede kapper med pomponger, og møblert med 

marmorbord, wienerstoler og røde plysjlenestoler med messinghåndtak på toppen av ryggstøet. 

Maten ble servert på stilfulle plettbrett med hanker og runde kakefat med stett (Nielson, 1982, 

s. 111). Opprinnelig var dette en «dobbeltleiegård», altså to bygårder i én, med hjørneinnganger 

fra Wessels plass som ledet inn til to gårdsrom. Den er bygget i det som kalles 

teglstensnyrenessanse, med symmetrisk fasade med markert midtrisalitt.5 Byggets hovedform 

knyttes til italiensk ungrenessanse og særlig gavlfeltet gir klassiske assosiasjoner. Inne i byggets 

portrom fantes det romanske bueåpninger dekorert med nasjonale mønstre og motiver. Fasaden 

er kledd med huggenstein i hvit marmor, granitt og kleberstein. Kombinasjonen av nytenkende 

arkitektur og materialvalg gjorde at Schiöll-gården ble ansett som en revolusjon innen norsk 

arkitektur og byggekunst, og fremholdt som norsk monumentalarkitektur av høyeste klasse 

(Reisegg, 2004, s. 39). Men allerede i 1897 gjennomgikk bygningen sin første ombygning og 

fikk en femte etasje, og det flate taket ble erstattet med et hvelvet tak, slik det har i dag. 

 

 
4 Det norske selskab var en litterær og patriotisk herreklubb stiftet i København 1772. Dikteren Johan Herman 

Wessel var en av medlemmene. https://snl.no/Norske_Selskab   
5 Midtrisalitt er et framskutt midtparti av en fasade, og står ofte i en symmetri med sidepartiene (Gunnarsjaa, 

2007:651).  
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Gjennom årenes løp har bygården huset mange ulike forretninger, blant andre Søstrene Scheens 

hotell, forsikringsselskapet Norsk Alliance samt R. & H. Johansens hanskeforretning som lå ut 

mot Akersgata (Nielson, 1982, s. 111). I kjelleren, med inngang på hjørnet mot Nedre Vollgate, 

lå det som ble omtalt som et «folkelig» spisested, Østerskjelleren helt frem til 1950-årene (Oslo 

Byleksikon, 2020). I 1890- årene solgte Halvorsen bedriften videre til Olaf Johannessen, en 

kollega han arbeidet med under lærlingtiden hos Conditor Baumann i Oslo (Næsheim, 1994, s. 

24). Johannessen solgte videre til Hugo Tobiasson i 1912. I 1953 gjorde han sønnen John til 

medeier (DA, 2016). Den 1. april 1978 kom Georg Franz Duller (1949 - 2016) til bedriften, 

stedets siste eier før renovasjonen. Han kjøpte konditoriet i 1986, og uttalte i 2014 om kjøpet at 

han syntes konditoriet var fantastisk og at han bare måtte overta det (Jensen, 2014).  

 

Fra Halvorsens stengte dørene i 2014 og i løpet av restaureringsperioden har det med jevne 

mellomrom dukket opp artikler og innlegg i mediene som omhandler oppussingen. Det har blitt 

skrevet om alt fra budsjett- og tidssprekk til Halvorsens som en institusjon i byen. I Aftenposten 

ble Halvorsens beskrevet som byhistorie med stor B. Her kan kvinner, barn og menn nyte tunge 

marsipanlokk og ildrød jordbærgelé. Det er et møtested med bredstripet, engelsk tapet og fire 

meter under taket, dette var bare noe av det som ble beskrevet av konditoriet (Halvorsen, 2014). 

Artikkelen forholder seg tydelig til det som er kjent og kjært, og viser hvilken posisjon, en 

viktig institusjon og identitetsmarkør konditoriet har når det får viet så mye spalteplass i en av 

landets største aviser, og det er interessant å se at det er interiøret og tradisjoner reportasjen i 

Aftenposten fokuserer på. En av utfordringene for kulturminneforvaltningen, særlig i byene, 

kan være sterke næringsinteresser, og forvaltningens og næringslivets interesser er ikke alltid 

forenlige sett i et bevaringsperspektiv. I Oslo kommunes kulturminnemelding fra 2003 

fremheves for eksempel hvor utsatt og sårbare interiører kan være: «Eksempelvis kan interiører 

være meget sårbare for den mekaniske slitasjen og varierende fuktigheten og temperaturen som 

følger med større menneskemengder» (Kulturminnemelding, 2003, s. 13).  

 

Selv om slik slitasje kan være utfordrende i et bevaringsperspektiv uttalte Børresen, at de kom 

til å tilbakestille lokalene. Hun sa Halvorsens er en institusjon i seg selv (Sigurjonsdottir, 2014). 

Som et direkte svar på Børresens uttalelser hevder førstekonservator ved Norsk Folkemuseum, 

Thomas Walle i samme artikkel, at denne tilbakeførelsen først og fremst handler om 

identitetsforståelse. Han argumenterer for at det finnes felles referansepunkter som knytter 

sammen befolkningen, og at disse gjerne forsterkes i byer: «Vi er åpne og positive til nye ting 
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og at bybildet forandrer seg. Men da blir det ekstra viktig at noe også er fast» (Halvorsen, 2014). 

Det mange av artiklene og uttalelsene vitner om er at det sosiale aspektet og atmosfæren i 

lokalet har betydning, og at dette i seg selv kan være begrunnelse nok for bevaring. Kanskje er 

det opplevelsen og følelsen vi får når vi trer inn i lokalet som er selve nøkkelen til hvorfor 

Halvorsens har fått gjenoppstå. Duller selv sa at det var en grunn til at man kommer tilbake til 

Halvorsens, det har en aura rundt seg som tiltrekker én (Halvorsen, 2014). 

 

 

 
Schiöll-gården med Wessels plass og Frimurerlogen til høyre. Foto: Wilse via Oslobilder.no (2020). 
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3. Feltarbeid og metode 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for de metodiske fremgangsmåtene og hvordan jeg har løst 

utfordringene jeg har møtt på i feltarbeidet. Jeg benyttet meg av kvalitative forskningsintervjuer 

og direkte observasjon for å se nærmere på tilbakeføringen av Halvorsens og Schiöll-gården. 

 

3.1 Valg av metode 

En kvalitativ studie baserer seg på et mindre utvalg av informanter, og gjør det mulig å gå 

dypere inn i enkelttemaer og dermed få nyanserte beskrivelser av det temaet man ønsker å 

undersøke (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 22). Derfor har jeg i dette masterprosjektet benyttet 

meg av det kvalitative forskningsintervjuet for å kunne få innsikt i hvordan man har gått frem i 

arbeidet med tilbakeføringsarbeidet i Halvorsens Conditori. Direkte observasjon gjorde det 

mulig for meg å se tilbakeføringen med «egne øyne» og på den måten kunne identifisere 

valgene som er tatt underveis. Dette ga meg et rikt materiale som gjorde det mulig og kunne 

analyseres med de teoretiske perspektiver. Innsikt i om det finnes en sammenheng mellom 

praksis og retningslinjer danner grunnlagt for en analyse av om det å gjenskape og rekonstruere 

et interiør fra forrige århundre kan gi en følelse av autentisitet i 2020.  

 

Fotografiene i denne masteroppgaven er enten hentet fra Oslobilder.no med referanser til 

fotografen, og dermed overgått vernetiden.6 I tilfeller hvor bildene er av nyere dato har tillatelse 

blitt innhentet og referert til deretter. Der ingen referanser har blitt oppgitt er de blitt tatt av meg 

selv. 

 

3.2 Informantutvalg 

På bakgrunn av tidsrammene for oppgaven har utvalget av informanter vært begrenset. 

Restaureringsarbeidet var ferdig da jeg satte i gang dette forskningsprosjektet. Lokalet var 

ferdigstilt og de ansvarlige for bestemmelsene for tilbakeføringen, stortingspresident Olemic 

Thommessen og Børresen, hadde sluttet i sine stillinger. Thommessen var direkte involvert i 

arbeidet med både bygården og konditoriet. I svar på en epost jeg sendte ham med spørsmål om 

tilbakeføringen, skrev Thommessen at han ikke hadde noe med selve arbeidet å gjøre, og 

 
6 § 23. Eneretten til fotografiske bilder i Åndsverkloven: Eneretten til et fotografisk bilde varer i fotografens 
levetid og 15 år etter utløpet av fotografens dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det året bildet ble laget. 
Har to eller flere eneretten sammen, løper vernetiden fra utløpet av dødsåret for den lengstlevende. Tilgjengelig 
fra: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-15-40 
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anbefalte meg å ta kontakt med Børresen. Børresen fikk jeg kontakt med i slutten av mars 2020 

og hun vil fungere som en primærkilde, mens Thommessen som sekundærkilde. Hans 

synspunkter på, og meninger om tilbakeføringen blir sitater gjengitt av media, og begge vil 

være med i analysen for å nyansere problemstillingen med sine ulike perspektiver. Jeg har valgt 

ut følgende informanter: Ida Børresen, dagens eier av Halvorsens Jørn Ødegård, riksantikvar 

Hanna Geiran og byantikvar Janne Wilberg. Ødegård ble eier av konditoriet etter Dullers 

bortgang og har derfor ikke vært med fra begynnelsen av tilbakeføringen, men er den som siden 

2016 har bestemt hvordan lokalet skal se ut. Geiran og Wilberg representerer de rådende 

myndighetene innen den nasjonale kulturminneforvaltningen. Ettersom de representer hver sin 

etat vil svarene være farget av dette, men vil av den grunn gi interessante perspektiver på 

oppgavens problemstilling. Alle tre er primærkilder sammen med Børresen.   

 

3.3 Det kvalitative forskningsintervju 

I forkant av intervjuet lagde jeg en intervjuguide, samtykkeerklæring og meldte prosjektet til 

Norsk senter for forskningsdata (NSD). Det var hensiktsmessig å intervjue informanten 

Ødegård i selve konditoriet selv om det ennå ikke hadde åpnet for publikum. Slik kunne hans 

spontane opplevelse, meninger og holdninger komme til uttrykk. Jeg valgte bevisst å åpne 

samtalen med å stille helt konkrete, åpne spørsmål for å kunne få en flytende samtale: Hvorfor 

en tilbakeføring? Hvorfor 1881 fremfor andre år? Hvordan har dere brukt NOKU-rapporten? 

Er den aktivt brukt? Da samtalen var i gang kunne jeg stille spørsmål som åpnet for mer 

refleksive betraktninger: Hvilke kompromisser har dere inngått? Har enkelte valg og ønsker 

falt bort på bekostning av andre? Hva med interiøret: tro kopier, tidsriktig eller moderne? På 

denne måten fikk jeg tilgang til handlingen så vel som holdningen til tilbakeføringen. Min 

kjennskap til autentisitetsbegrepet, tilbakeføring av tidligere bygg i Oslo samt forskning på 

feltet, stilte krav til spørsmålene mine og jeg sørget for at de ikke ble for ledende. Der det falt 

seg naturlig stilte jeg oppfølgingsspørsmål.  

 

Intervjuet fant sted i konditoriets lokaler i første etasje i Schiöll-gården den. 16 januar 2020, og 

ble spilt inn på en iPhone. Fordelen med lydopptak var at jeg kunne konsentrere meg fullt og 

helt om deltakelsen, og på den måten unngikk jeg å fokusere på både nedskriving og deltakelse. 

Selv om lokalet ikke var helt ferdigstilt ga det et innblikk i byggeperioden og hvordan det ville 

se ut når alt var klart til åpning. Intervjuformen jeg brukte var en instrumentell dialog, hvor den 

gode samtalen står i fokus. Jeg følte samtalen var positiv for både meg og Ødegård, vi gikk 

dypere inn i temaer som omhandlet historien til lokalet, selve prosessen med tilbakeføringen og 
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autentisiteten ved det «nye» og tilbakeførte lokalet. Det var viktig for meg at jeg ikke bare stilte 

spørsmål, men at vi begge var i stand til å utveksle synspunkter og betraktninger. Feltarbeid er 

et sosialt prosjekt der samspillet er essensielt for forskeren og man er avhengig av symbiosen 

som oppstår for å kunne få de svarene man trenger. Samspillet oppsto da jeg innledningsvis 

fortalte at jeg selv hadde vært lærling ved konditoriet tidlig på 2000-tallet. Slik jeg opplevde 

situasjonen ga det Ødegård mulighet til å reflektere over spesifikke ting som han ikke hadde 

overveid tidligere, som for eksempel farge- og kunstvalg, så vel som selve 

tilbakeføringsprosessen. Det virket som om min problemstilling var noe Ødegård selv hadde 

reflektert over og som han rent personlig var brennende opptatt av. Han fortalte blant annet til 

en som hadde vært på intervju for en stilling: «He’s [meg] writing a master thesis about this 

place. That’s how famous and important it is». Dette viser tydelig at Ødegård er bevisst stedets 

betydning.  

 

Det var planlagt å sende ut en spørreundersøkelse til Wilberg og Geiran i samme tidsrom som 

intervjuet av Ødegård fant sted. Denne omhandlet autentisitet, tilbakeføring og bevaring. 

Imidlertid ønsket begge å ha en samtale med meg. Wilberg ønsket å svare på undersøkelsen 

over telefon, og samtalen fant sted 22. januar 2020. Fordelen med dette var at jeg fikk anledning 

til å stille flere og utdypende spørsmål enn hva jeg kunne ha oppnådd med undersøkelsen per 

e-post. På en annen side lot det seg ikke gjøre å ta opp telefonsamtalen på det tidspunktet, og 

dermed risikerte jeg å ikke få notert ned alle detaljer. Geiran ville gjerne møtes for en samtale 

på hennes kontor i Oslo 23 januar 2020. Samtalen ble etter hennes ønske ikke spilt inn, men 

skrevet ned på samme måte som dialogen med Wilberg. Både Geiran og Wilberg oppfattet å 

bli spurt som del av sin profesjonelle stilling og har svart på spørsmålene deretter og ut fra sin 

etats holdninger. Da Børresen svarte på min intervju-forespørsel hadde korona-epidemien også 

nådd Norge, og et telefonintervju fant derfor sted 18. mars 2020. Alle samtalene var svært 

nyttige og ga mye informasjon om bygningsvern og de valgene som ble tatt under arbeidet med 

både Schiöll-gården og Halvorsens, og vil utgjøre et viktig materiale i analysen.  

 

Alle informantene ga samtykke gjennom et samtykkeerklæringsskjema. Med dette ble 

deltakerne informert om formålet med undersøkelsen, risikoer og fordeler ved å delta. Slik fikk 

alle intervjuobjekter informasjon om at de deltok frivillig og at de kunne trekke seg om de måtte 

ønske, samt på hvilken måte informasjonen de ga skulle brukes. Det var heldigvis ingen i dette 

forskningsprosjektet som motsatte seg å bli identifisert, noe som gjorde presentasjonen av 

materialet i analysen enklere og mer konkret.  
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Jeg valgte å transkribere intervjuet med Ødegård relativt tidlig i prosjektet for slik å få distanse 

til materialet, en struktur på intervjusamtalen, og forberede materialet for analysen. Jeg 

foretrakk kun å skrive ned det jeg oppfattet som vesentlig for oppgaven og unnlot kremt og 

avbrytende elementer som for eksempel kommentarer til kollegaer, samt fyllord som «ehm». 

Jeg har i stor grad valgt å bruke direkte sitater fra intervjumaterialet da jeg ønsker å la 

intervjuobjektenes stemme komme frem. Slik har jeg kunnet synliggjøre hva informantene har 

sagt og hvordan jeg tolker dette. Svarene fra informantene vil i oppgaven være referert til 

henholdsvis «Intervju 1 (dato)», «Intervju 2 (dato)», «Intervju 3 (dato)» og «Intervju 4 (dato)».7 

 

3.4 Direkte observasjon 

Planen var å observere tilbakeføringen og de valgene som ble gjort, men jeg kom inn i prosessen 

på et tidspunkt da det nærmet seg ferdigstilling og alle håndverkerne hadde avsluttet sitt arbeid. 

Jeg endte derfor opp med å observere Ødegård i løpet av intervjuet, og jeg opplevde å få mye 

verdifull informasjon også på den måten. Blant annet fikk jeg innsikt i hva som hadde blitt gjort 

av håndverkerne og hva som ble endret underveis i prosessen ved å få innsikt i hvilke valg som 

måtte tas. I tillegg ble det klart hvor mye hans egen smak har farget de valgene som er tatt. 

Gjennom direkte observasjon får man tilgang til fysiske bevegelser og mimikk og ikke kun en 

samtale, noe som kan gi verdifull tilleggsinformasjon. Det var avgjørende for meg å ha på en 

«forskerhatt» og ikke la Ødegårds personlige mening og smak påvirke meg og spørsmålene. 

Dette ble veldig klart da han spurte meg direkte hva jeg syntes om tilbakeførelsen og om det 

var noe jeg ville gjort annerledes. Jeg svarte at det ikke var opp til meg å vurdere, men heller 

om han syntes det var blitt gjennomført en tilbakeføring slik det hadde blitt presentert av forrige 

eier Georg Duller og Stortinget.  

 

Ved å observere og intervjue samtidig la jeg merke til de estetiske holdningene intervjuobjektet 

mitt knyttet til de romlige dimensjonene, noe som umulig ville blitt fanget opp i et rent intervju. 

Intervju og observasjon varte i en time og det er begrenset hvor mye man kan studere i løpet av 

den tiden samtalen varte. Selv om observasjonen var relativ kort, fikk jeg anledning t til å 

observere Ødegård i de ulike rommene. Jeg la merke til hans mimikk, kroppsspråk, og ikke 

minst hvordan han preget rommet med sine bevegelser og hvor han vendte blikket. Dette gjorde 

meg også oppmerksom på å forstå hans syn på tilbakeføringen. Observasjonen av hans 

 
7 Jørn Ødegård er «Intervju 1», Hanna Geiran «Intervju 2», Janne Wilberg «Intervju 3» og Ida Børresen 

«Intervju 4». 
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bevegelser blir med på å fylle det «tapet» at jeg ikke fikk mulighet til å observere selve 

tilbakeføringsprosessen, men se de resultatene den har hatt indirekte.  

 

3.5 Fortolkingsprosessen 

Dette masterprosjektet bygger altså på en kvalitativ intervjuundersøkelse med utsagn fra 

enkeltpersoner som jeg har transkribert og som presenteres i sitatform i oppgaven. Alle 

intervjuene og observasjonen blir diskutert ut fra forskjellige teoretiske perspektiver. Dette 

mener jeg gir en bedre flyt i prosjektet, fremfor at det deles opp i egne kapitler med funn, og 

eventuelt bekrefter eller avkrefter de rådende holdningene innen kulturminnevernet. Ettersom 

jeg i forkant av intervjuene hadde en viss kjennskap til eksisterende teorier omkring bevaring 

og tilbakeføring og dermed mitt eget ståsted, forsøkte jeg å holde spørsmålene så nøytrale som 

mulig. Dette gjorde jeg for å kunne belyse hvilke holdninger som har vært gjeldende hos 

aktørene og dermed hvilke prinsipper for bevaring som har vært gjeldende. Ødegårds svar 

belyser ikke bare hans opplevelser, men også en generell oppfatning av tilbakeføringen. I 

analysekapitelene går jeg nærmere inn på hva informantene faktisk sier, og det er derfor viktig 

å være klar over at deres uttalelser til en viss grad kan være spontane og del av en umiddelbar 

kontekst og situasjon. For Wilbergs og Geirans del er situasjonen en annen ettersom de svarer 

ut fra sitt yrke og posisjon som forvaltningsorgan. Svarene de gir har de så å si «under huden» 

og de besitter i tillegg en enorm kunnskap. Faren for å eventuelt overtolke den informasjonen 

jeg fikk er noe jeg har vært bevisst på, og det samme gjelder når jeg benytter meg av 

informantsitater og fremstillingen av disse.  
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4. Teoretiske perspektiver 
 

4.1 Kulturminnevernets begynnelse 
Det er ofte de nostalgiske følelsene som står i sentrum når vi tenker på kulturvern. Ifølge 

Christensen er det moderne menneske splittet mellom det man kan kalle framskrittsoptimismen 

og sorgen over det tapte (Christensen, 2011, s. 16). Ordet nostalgi dukker for første gang opp i 

1678, da definert av legen Johannes Hofer (1669-1752). Den gang ble nostalgi sett på som en 

dødelig lidelse fremkalt av kraftig hjemlengsel. Begrepet satte Hofer sammen av de greske 

ordene nostos og algos som betyr henholdsvis hjemkomst og smerte. Nostalgi var en følelse 

som bodde i kroppen med hovedsenter i hjernen, og igjennom innbilningskraft kommer det han 

kalte livsåndene i en slags ekstase i den delen hvor minnene av hjemmet er lagret. En slik 

forstyrelse lager dype spor og skaper en repetitiv tvang til å besøke disse minnene, som igjen 

kan føre til denne dødelige lengselen (Johannisson, 2004, s. 14). Dette begrepet og forståelsen 

av det er også passende for kulturminnevernet og lengselen etter det tapte, en slags 

«hjemlengsel» til fortiden. Fortidsnostalgien og -interessen skulle prege den nyfødte, norske 

nasjonen på 1800-tallet (Christensen, 2011, s. 16).  

 

Århundret blir gjerne betraktet som gjennombruddet for kulturvernet i Norge, med en stadig 

økende interesse for landets fortid generelt og dets stavkirker spesielt. Borgund stavkirke i Sogn 

og Fjordane ble sett på som det fremste eksempelet av stavkirkene, skriver kunsthistoriker Dag 

Myklebust (Myklebust, 1988, s. 25). Stavkirken endret karakter utover på 1800-tallet, og gikk 

fra å være en gammel kirke til noe som lignet en relikvie, et unikt minne fra en fjern fortid. Ved 

å bygge en kirke ved siden av den gamle flyttet det religiøse sentrum seg og den gamle kirken 

begynte å tiltrekke seg et kunst- og kulturinteressert publikum. Ikke bare endret bruken av 

kirken seg, den fikk også nytt symbolsk innhold ved at det religiøse innholdet og de 

bruksmessige egenskapene ble tonet ned til fordel for bygningen som levning fra fortiden. 

Transformasjonen førte med seg en forvandlig rent fysisk, ved at kirken ble restaurert etter 

datidens antikvariske prinsipper: objekter som ikke hørte middelalderen til ble fjernet og kirken 

mistet sin opprinnelige funksjon som et religiøst sentrum (Christensen, 2011, s. 28). 
 

1800-tallet var også starten for en rekke disipliner ved siden av historie. Arkeologi, etnologi og 

folkloristiske studier var bare noen av dem som så dagens lys. Denne perioden blir i tillegg sett 

på som museenes fødsel, men beskyttelsen av bygninger ble også viktig i denne perioden, og 

det var et stadig økende fokus og interesse for beskyttelse av bygninger. Man begynte nå å se 
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på bygg som tidsvitner, og da først og fremst på et nasjonalt nivå som tidsvitner av en 

nasjonalhistorisk utvikling (Eriksen, 2016, s. 25). I tillegg viser kulturhistoriker Arne Bugge 

Amundsen at teologi og kulturfilosofi spilte viktige roller i det tidlige kulturminnevernet 

(Amundsen, 2019). Kunstneren Johan Christian Dahl (1788-1857) blir gjerne regnet som det 

norske kulturminnevernets opphavsmann. Dahl var en viktig og avgjørende pådriver for 

bevaring av landets kulturminner, og hans innsats dannet grunnlag for etableringen av 

Fortidsminneforeningen i 1844 (Christensen, 2011, s. 10). Dahls så på fortidsvern som en felles 

arv. Han mente at folket trenger sin historie og at historien tilhører hele folket. Dette kommer 

tydelig frem i hans arbeid med ønsket om å restaurere den gamle hallen i Bergen, Håkonshallen 

(Sørensen, 2019, s. 27). 

 

4.2 Bevaringsprinsipper og autentisitetsbegreper  

I Europa er det særlig to navn som må nevnes i forbindelse med 1800-tallets restaureringer og 

bygningsvern: den franske arkitekten Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) og den 

britiske kunstkritikeren John Ruskin (1819-1900). Begge er typiske representanter for datidens 

to rådende kulturelle strømninger og begge kom til å inspirere og påvirke kulturminnevernet, 

også i Norge. Viollet-le-Duc arbeidet etter prinsippet om at byggverk skal gjenoppstå i sin 

opprinnelige form, uten at man tar hensyn til hva som eventuelt har blitt tilført i mellomtiden. 

En slik romantisk oppfatning ble møtt med stor motstand, da særlig fra de kommende 

generasjoner som ønsket at de forskjellige epokers tidslag skulle komme til syne (Rygh, 2020). 

Ruskin på sin side mente at tilbakeføring var like umulig som «[…] å få de døde til å stå opp 

av graven», derfor burde bygg restaureres og ikke tilbakeføres (Christensen, 2011, s. 56). 

 

Selv om Ruskins syn på restaurering er mer i tråd med dagens oppfatning innen restaurering, 

finner vi prosjekter i Norge som er farget av Viollet-le-Duc. Nidarosdomen i Trondheim og 

Hove kirke i Vik i Sogn er eksempler på dette. Nidarosdomen har gjennomgått store 

forandringer fra den sto ferdig på 1200-tallet og til i dag. Etter flere branner som hadde satt 

dype spor i konstruksjonen, ble et omfattende restaureringsprosjekt igangsatt i 1869. Denne 

restaureringen er utvilsomt den mest prestisjetunge og omtalte bygningsrestaureringen i landets 

historie, og debatten om hvordan arbeidet skal utføres har nådd langt utenfor fagfolkets rekker 

(Christensen, 2011, s. 60).  Hove kirkes interiør ble tydelig preget av arkitekt Peter Andreas 

Blixs (1831-1901) personlige uttrykksform med sine klare middelaldersassosiasjoner, en sterk 

påvirkning fra Viollet-le-Duc (Myklebust, 1988, s. 31). Når vi i dag har en tendens til å 

favorisere Ruskins ståsted, er det likevel bemerkelsesverdig at man i 2019 feiret 150 års 
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jubileum for et restaureringsprosjekt av Nidarosdomen som altså ennå ikke er ferdig. De 

arbeidene som er gjort ved Halvorsens og Schiöll-gården kan også sees i lys av Viollet-le-Ducs 

syn på restaurering. Dette vil jeg komme tilbake til i analysekapitelet. 

 

I et bygningsvernperspektiv er altså tilbakeføring, kopiering og restaurering av bygninger og 

interiører til «det opprinnelige» et omdiskutert tema.  Det var et uttalt mål å gjenskape det 

opprinnelige og det autentiske hos Halvorsens fra politisk hold, men er det mulig å rekonstruere 

1881 i 2020? Hva er egentlig det «opprinnelige» og «autentiske»? Dette er grunnleggende 

spørsmål ved enhver tilbakeføring innen kulturminnevernet og har vært et omstridt tema fra 

tidlig på 1800-tallet. Så sent som til grunnlovsjubileet i 2014 ble det gjennomført en 

tilbakeføring av Eidsvoll-bygningen til slik den kunne ha sett ut 200 år tidligere. Prosjektet ble 

sterkt kritisert av blant andre generalsekretæren i Fortidsminneforeningen, Ola H. Fjeldheim, 

som mente at restaureringen frarøvet bygget ekthet og at det hele kunne minne om Disneyland 

(Winger, 2011). Fjeldheims «redsel» for Disneyland omhandler ikke eventyr og tegnefilmer, 

men hvorvidt alt blir kulisser, fremfor å ha substans i den immaterielle- og materielle 

kulturarven. Han mente restaureringen ikke bare var historieløs, men også fysisk skadelig for 

selve bygningen. Han var spesielt skeptisk til planene for kjelleren, hvor kjøkkenet og 

tjenerskapets rom skulle gjenskapes ettersom han mente det forelå for få detaljkunnskaper, og 

at en rekonstruksjon dermed ville være en ren løgn (Winger, 2011). Denne holdningen til 

bevaring kjenner vi igjen fra Ruskin og dagens rådende forvaltning.  

 

Hvis Fjeldheim var bekymret for at det ikke forelå nok detaljkunnskap, hva med de tilfellene 

hvor dette foreligger? I 2019 ble en hel verden rystet da brannen i den gotiske katedralen Notre-

Dam de Paris førte til massive ødeleggelser. Etter at brannen hadde lagt seg og skadeomfanget 

kom for en dag ble det igangsatt store økonomiske tiltak for å gjenreise den vel 850 år gamle 

kirken. Det er særlig et objekt som har skapt debatt om istandsettelsen, det nesten 100 meter 

høye tårnet. Tårnet ble designet på midten av 1800-tallet av den da 30-år gamle Viollet-le-Duc 

som en erstatning for et annet som gikk tapt i en storm flere tiår tidligere. Spørsmålet som råder 

innad i Frankrike, og som en hel verden venter på, er om det skal føres opp en kopi av Viollet-

le-Ducs tårn eller om et helt nytt med et moderne uttrykk skal få trone på toppen? Tilhengere i 

begge «leire» har sine støttespillere og innen juni 2020 er det fortsatt ikke kommet til en enighet. 

Selv med veldokumenterte tilfeller som dette viser det at kopi, tilbakeføring og rekonstruksjon 

er et omdiskutert og ikke enkelt tilfelle. Det er helt klart noe som forsvinner når man river, 

bygger nye varianter eller lager kopier, hevder førsteamanuensis i arkitekturvern ved 
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Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Even Smith Wergeland (2017, s. 82). Med i dette 

«dragsuget» forsvinner den arkitektoniske kontinuiteten, materialautentisiteten, patinaen og 

alskens rariteter som utgjør historiske særtrekk (Wergeland, 2017, s. 82).  Når internasjonale, 

kulturhistoriske bygninger som Notre-Dam de Paris brenner er det ikke kun en kirke som blir 

berørt, men hele samfunn, nasjoner og en verdensreligion som blir affektert. I slike tilfeller kan 

vi igjen stille spørsmålet om hva som blir igjen av det opprinnelige og autentiske, og ikke minst, 

hva skal legges til grunn for å besvare slike spørsmål? For å kunne se nærmere på betydningen 

av hva som er opprinnelig og autentisk kan de tre prinsippene for bevaring introdusert av 

Christensen (2011) være til hjelp i analysen: 

  

 Rekonstruksjonsprinsippet 

 Det historiske ekvivalensprinsippet  

 Tilslutningsprinsippet 

 

Ved Rekonstruksjonsprinsippet foretas det en vitenskapelig rekonstruksjon av bygningen så 

langt det er mulig. Det er også viktig at man kan sette rekonstruksjonen inn i en historisk 

kontekst med det man arbeider med. Det historiske ekvivalensprinsippet arbeides ut fra at alle 

historiske perioder er like verdifulle, og ved en restaurering søker å vise objektets skiftende 

bygningshistorie. Tanken er at fortiden er til stede i vår samtid i form av autentiske og fysiske 

spor hvor man kommer i direkte kontakt med den. Derfor blir auraen, altså utstrålingen til en 

bygning et viktig aspekt ved dette prinsippet. Med utgangspunkt i Tilslutningsprinsippet 

restaurerer man en historisk bygning og tillater tilføyelser i en kunstnerisk fullverdig og 

moderne uttrykksform (Christensen, 2011, s. 54). Disse bevaringsprinsippene er i spill i ethvert 

bygningsprosjekt, og det er derfor essensielt med nøyaktig dokumentasjon som kan forklare for 

ettertiden hvorfor resultatet ble som det ble. For å forklare hva som har blitt resultatene av 

tilbakeføringen kan Pedersens (2000) fem begreper om autentisitet hjelpe til å belyse dette: 

 

 Materialautentisitet  

 Visuell autentisitet  

 Form- og håndverksmessig autentisitet (prosessuellautentisitet)  

 Kontekstuell autentisitet 

 Opphavsautentisitet  
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Materialautentisitet dreier seg om bruk av materiale som er av samme kvalitet som ble benyttet 

opprinnelig i en konstruksjon (Pedersen, 2000, s. 33). Planene om å gjenskape domkirken på 

Hamar fra 1200-tallet er et eksempel på dette. Her ønsket man å benytte stein fra samme 

steinbrudd med håndverksteknikker fra middelalderen. Andre ville heller bruke moderne 

teknologi for å etterligne den gamle overflaten ved hjelp av sandblåsing og dermed oppnå en 

form for visuell autentisitet. Det var særlig to som var kritiske til et slik tiltak: 

Utenriksministerne Halvdan Koht (1873-1965) og Edvard Bull (1881-1932). De var begge 

historikere og mente at en gjenreisning ville bli et falsum, da tilknytningen til en middelaldersk 

byggetradisjon ikke eksisterte. Det ville blitt et stivt og mekanisk bygg som manglet den 

individuelle selvstendigheten og personlige variasjonen, hevdet de. Tidligere riksantikvar Harry 

Fett mente at domkirken ikke burde gjenreises, da vi umulig kan leve oss inn i middelalderens 

åndsliv, forutforståelsen ville mangle og en nybygd kirke ville blitt et tomt skall. Dette er helt i 

tråd med det bevaringssynet vi kjenner igjen fra Ruskin. En slik tilnærming kan kalles 

kontekstuell autentisitet (Pedersen, 2000, s. 34).  

 

Opphavsautentisiteten derimot er den best tenkelige tilstanden ethvert objekt kan oppnå, da den 

kan sees som den mest betydelige på grunn av sin historiske verdi. I praksis vil det være sjeldent 

at en slik status er mulig ved et objekt av høy alder, og man må derfor vurdere hvor mange av 

opphavstrekkene som er i behold og dernest snakke om grader av opphavsautentisitet. En annen 

tilnærming er å oppnå en form- og håndverksmessig autentisitet (prosessuellautentisitet). Dette 

gjøres ved å anvende historiske og tradisjonelle håndverksteknikker, verktøy, tilvirkningsmåter 

og materialer (Pedersen, 2000, s. 34). Denne formen for autentisitet fremmer også et annet ideal: 

en form for «taus kunnskap» om vedlikehold. Idealet dukket opp da kulturminnevernet endret 

seg på 1990-tallet og man begynte å erstatte defekte deler med eksakte kopier utført med 

redskaper og metoder som man opprinnelige brukte (Roede, 2003, s. 4). Denne tilnærmingen 

til bevaring kan føres til Viollet-le-Ducs holdninger.  

 

Faglitteraturen vitner om svært ulik forståelse, bruk og tolkning av autentisitet-begrepet. 

Historisk sett er selve begrepet «autentisitet» sjeldent benyttet, og nevnes unntaksvis i eldre 

ordbøker. Opphavelig er det brukt om rettsdokumenter som gir seg ut for å være ekte og 

pålitelige. I dagligtalen har det fått en bredere anvendelse og henter sin innholdsmessige 

betydning fra engelsk. At noe er autentisk er særlig brukt i reklame og varehandel, der det 

brukes for å skille ekte merkevarer fra kopier. Reklamen må gjøre kunden oppmerksom på at 

varen er ekte, og at det ikke foreligger noen etterligning. Bak det ekte ligger det lukkede føringer 
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for hvordan kulturarven best skal tas vare på i lys av autentisitetsbegrepet (Pedersen, 2000, s. 

30).  

 

Autentisitetsbegrepets sterke gjennomslagskraft skyldes at vi lever i et samfunn der det er 

vanskelig å skille mellom det «ekte» og «uekte». Troverdigheten er ikke umiddelbar gitt og må 

understrekes. Autentisitet er flittig omtalt i kulturminnevernet, men det er et relativt uklart 

begrep som blir benyttet på mange forskjellige måter. Begrepet ble nevnt, men ikke definert, av 

Europarådet i det såkalte Amsterdam-charteret i 1975.8 Roede referer til International Council 

Of Monuments and Sites (ICOMOS) som skriver: «Kulturarven skal videreføres til fremtidige 

generasjoner i dens autentiske tilstand […]» (Roede, 2003, s. 11). Selv om begrepet er uklart er 

forståelsen av hva man ønsker å beskrive med autentisitet likevel konstant, at noe er 

opprinnelig, ekte og troverdig (Pedersen, 2000, s. 31). Roede mener derimot at autentisitet er 

et nedslitt nøkkelbegrep innen moderne kulturminnevern. Ifølge ham brukes autentisitet mest 

om bygninger som er lite endret siden de sto ferdig, og at «opprinnelig tilstand» er en for snever 

definisjon: 

 

Autentisitet kan også tilkjennes senere endringer som har skjedd innenfor husets egen kulturelle 
kontekst, gjort av og for «alminnelige» brukere i kontinuerlig suksesjon. Et vesentlig og ofte 
underforstått aspekt er en «uskyld» eller mangel på refleksjon som helst ikke bør finnes hos 
antikvaren eller konservatoren. Altså: Uberørt av antikvar! (Roede, 2003, s. 4) 
 

Autentisitetsbegrepet, slik det vanligvis blir brukt, inneholder flere idémessige perspektiver: 

først et legitimerende verdiplan, et normativt utgangspunkt med bestemte egenskaper etterfulgt 

av et evaluerende aspekt med analyser, beskrivelser og graderinger (Roede, 2003, s. 5). I 

kulturminnevernet brukes begrepet om materielle forhold ved objekter og interiør, men er 

særlig utbredt til å gjelde bygninger. Bygninger kan deles opp i forskjellige deler som til 

sammen danner den materielle formen. Disse delene dreier seg blant annet om materiale, 

teknikk og konstruksjon. I tillegg må de studeres i forhold til bruken av dem og andre praktiske 

funksjoner og innehar med andre ord et bredt betydningsinnhold. Dette betyr igjen at 

autentisitetsbegrepet rommer mye og er virksomt på mange ulike plan. Disse 

autentisitetsbegrepene beskriver ulike fremgangsmåter og holdninger i arbeid med autentisitet 

 
8 Amsterdam-charteret tok sikte på å utvikle en felles europeisk politikk for beskyttelse av den arkitektoniske 
arven. Dokumentet definerer den europeiske arkitektoniske arven, dens betydning for det europeiske samfunnet, 
samt trusler mot den fra uvitenhet, omsorgssvikt og forverring, så vel som økonomisk press, motorferdsel, 
upassende restaurering og eiendomsspekulasjoner. Tilgjengelig fra: http://orcp.hustoj.com/european-charter-
1975/ 
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og restaurering av bygg. Bevaringsprinsippene på den andre siden handler i større grad om de 

historiske linjene og hvordan disse eventuelt passer inn med selve tilbakeføringen. 

Autentisitetsbegrepene brukes på sin side ofte om hverandre. De er ikke nødvendigvis 

motsetninger og kan anvendes på forskjellige deler av en bygning eller i ulike rom. Hvordan 

disse begrepene har blitt brukt i renovasjonsarbeidet på både Schiöll-gården og Halvorsens vil 

jeg komme tilbake til i analyse-kapitellet. 

 

4.3 Å formidle fortiden 

All autentisitetsstatus som er gitt et kulturminne har ikke denne statusen en gang for alle. En 

slik status må kontinuerlig pleies og vedlikeholdes, noe som igjen kan medføre tap av 

autentisitet. Ved eventuelle vedlikehold må man være klar over at ved alt arbeid vil en 

evaluering finne sted, en kontinuerlig etterprøving av kulturminnets autentisitetsstatus. Dette 

blir særlig gjeldende når man ikke er sikker på hvor autentisk et slikt minne er, da det ofte kan 

være tilfeller der det ikke foreligger dokumentasjon av tidligere arbeid (Pedersen, 2000, s. 35). 

Roede argumenterer for at enhver fornyelse medfører tap av den materielle autentisiteten. Å 

prioritere en slik form for autentisitet har lenge vært den foretrukne formen for bevaring innen 

kulturminnevernet. Når det kommer til eldre trebygninger har innspunsing, hvor man erstatter 

gammelt trevirke med nytt, vært det man har tydd til når en ikke lenger kan beskytte den 

originale overflaten. Det sier seg derfor selv at ved gjentatte slike inngrep endres 

originalmaterialets utseende og det kan ende opp som et lappeteppe av originale og nyere 

materiale (Roede, 2003, s. 4). Et slikt lappeteppe, hvor det ble gjort minimalt med inngrep, 

skulle vise seg og bli den generelle holdningen til restaurering fra 1970-tallet og utover. Da tok 

man hensyn til patina, gjorde minimalt med inngrep, samtidig som man tok avstand fra moderne 

materialer og konstruksjoner (Bedoire, 2017, s. 9). Dette endret seg mot slutten av 1990-tallet 

hvor man begynte å se på hvert tilfelle som unikt og at det måtte være det avgjørende aspektet 

ved et restaureringsprosjekt (Bedoire, 2017, s. 9). 

 

Som nevnt tidligere, kan autentisitetsbegrepet deles opp i en rekke mindre, underordnende 

delbegreper. Pedersen argumenterer for at alle kulturminner har en form for verdighet og 

dermed krever respekt ut fra generelle, humanistiske verdier. Et viktig poeng ved et slikt 

perspektiv, er at historien skal virke personlighetsutviklende gjennom den kunnskap og innsikt 

som formidles gjennom objektet (Pedersen, 2000, s. 36). Altså må kulturminner ha en 

formidlingsevne. Hvis kulturminner skal ha «egenskapen» å kunne formidle fortiden må man 

også se på hvilke kvaliteter som legges til grunn og hvordan de oppfattes. For eksempel er de 
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fleste uvitende om ektheten i murverket i broen Ponte Vecchio i Firenze. Få av de som spaserer 

over broen i lykkelig «middelalderhumør» har kjennskap til at deler av broen stammer fra tiden 

etter 1945 (Pedersen, 2000, s. 37). Et slikt argument, hvor man ikke trenger det originale 

materialet for å være i et «middelalderhumør», reiser spørsmål om hvordan fortiden bør 

erkjennes, og ikke minst oppfattes. Historie dreier seg mindre om sannhet og mer om nyttige 

og nødvendige illusjoner (Pedersen, 2000, s. 36). Måten vi mennesker forholder oss til eldre 

bygninger og kulturminner på er et personlig valg, og hvordan disse kommuniseres og formidles 

har stor betydning for vår oppfatning av dem.  Restaurering av kulturminner må sees i lys av 

tradisjoner og fortiden, og hva som blir videreført til kommende generasjoner. En kopi, en 

rekonstruksjon eller en full restaurering, uavhengig av hvor godt håndverk er utført, vil falle 

inn under ett eller flere av de tidligere nevnte begrepene. Det er også essensielt at kulturminnene 

har den historiske autentisiteten bevart for å ivareta de originale delene fra de gjeldende 

periodene (Jokilehto, 1994, s. 21).  

 

Arkitekt Hans-Henrik Egede-Nissen hevder vi lever i et samfunn der vi hegner om kunstnerisk 

originalitet som en umistelig og udiskutabel kvalitet, og hvor en «copy-paste-arkitektur» er 

mest egnet for å påkalle brekninger (Egede-Nissen, 2017, s. 87). Kopier i seg selv er et langt 

mer utbredt fenomen i Asia enn det er i den vestlige verden, og Egede-Nissen trekker frem de 

nye satellittbyene som ble bygget utenfor Shanghai i Kina som kopier av vestlige byer. Kopier 

er, på tross av sitt dårlige rykte, mer vanlig enn vi tror. I arkitekturen er kopien et særtilfelle av 

fenomenet etterlikning. Skillet her går mellom etterlikninger av eksisterende og tapte originaler. 

Er originalen tapt er det snakk om rekonstruksjon eller gjenskapning, finnes derimot originalen 

vil en etterlikning omtales som en kopi (Egede-Nissen, 2017, s. 87). Egede-Nissen trekker frem 

en hendelse på Nordli gård i Sørum hvor hovedhuset fra 1700-tallet ble revet til fordel for en 

ny barnehage. Sørum kommune hadde i ettertid antydet muligheten av å oppføre en kopi. 

Tidligere riksantikvar Jørn Holme, skrev et innlegg på trykk i Nationen hvor han tydelig ga 

uttrykk for sin holdning til kopier og hvordan det politiske flertallet i kommunen ikke hadde 

forstått hva kulturminner var. Han så kopier kun som falske kulisser. Egede-Nissen skriver 

videre:  

 
Et kulturminne består av det stoff det engang ble laget av, og når dette stoffet bringes til opphør, 
opphører samtidig mulighetsbetingelsene for kulturminnets videre eksistens. At det siden 
oppstår et bygg med samme form, forandrer ikke situasjonen. Et kulturminnes verdi er langt på 
vei prisgitt dets såkalte materielle autentisitet; en kopi vil – som Holmes utsagn bærer bud om 
– sjelden påkalle kulturminnevernets venerasjon (Egede-Nissen, 2014, s. 2). 
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Med Nordli gård som bakteppe, kan man si at Schiöll-gården og Halvorsens er kopier, altså 

falske kulisser, eller tapte kulturminner? Det er uansett liten tvil om at lokalet har gjennomgått 

endringer opp igjennom årene, mens bygårdsfasaden så å si har stått uforandret. Norsk institutt 

for kulturminneforskning (NIKU), fikk i oppdrag å utføre en fargeundersøkelse i forbindelse 

med oppussingen av Halvorsens. Formålet var blant annet å finne den opprinnelige dekoren i 

konditoriet, og ifølge rapporten har lokalet vært igjennom flere moderniseringer og prydet med 

forskjellige farger og dekor etter det opprinnelige interiøret fra 1880-tallet (Verweij, 2014).  

 

Ved at Stortinget gjorde et bevisst bevaringsvalg har Halvorsens glidd over til å bli en 

kulturhistorisk institusjon og dermed en arv til Oslo og byens befolking, uavhengig av om det 

er kopi eller ikke. Kulturhistoriker Anne Eriksen påpeker at en arv videreføres til kommende 

generasjoner og vever sammen fortiden med nåtiden i et komplekst mønster (Eriksen, 2016, s. 

19). Siden innholdet vil være fragmenter fra fortiden som noen er villige til eller ønsker å arve, 

blir de definert ut fra nåtidens perspektiv. Eriksen argumenterer for at denne arven vil tilegne 

seg autoritet, kun fordi den har røtter i fortiden. Dette er en av grunnene til hvorfor kulturarv 

ofte spiller en viktig rolle i politiske spørsmål om identitet. I selve kjernen av identitets- og 

kulturarvsspørsmål ligger det faktum at kulturarv er en spesiell type «eiendom». Nedarvet gods, 

materielt eller immaterielt, kan kun bli ført videre fra en generasjon til en annen. Sett bort fra 

verdien den representerer, og muligheten den har til å bli transformert til ordinære og 

kommersielle varer, er arv i seg selv ikke et kommersielt produkt. Hvis arv blir solgt eller kjøpt 

er det ikke lenger en arv. For å kunne bevare en slik status må kulturarven bli nedarvet til neste 

generasjon og derfor er kulturarv et eksklusivt produkt for sine innehavere. Innehaveren blir da 

et subjekt med en spesiell kobling til fortiden så vel som innehaver av de verdier som følger 

med. Det å være en arvtaker betyr rett og slett at man er en kobling på et langt kjede gjennom 

tiden og lager dermed bånd både med fortiden og fremtiden (Eriksen, 2016, s. 19). 

 

Det å skulle forholde seg til fortiden innebærer at man definerer deler som viktige eller 

irrelevante. Når fortiden blir et oppbevaringssted for en eksklusiv bruk i nåtiden vil de delene 

som er uten arvtakere få liten oppmerksomhet. Monumenter blir gjerne elsket for deres 

historiske kobling, altså de hendelser eller prosesser de representerer. Antikviteter får sin verdi 

gjennom autoritære tekster som validerer deres verdi, og arvtakerne definerer hva som skal bli 

videreført som kulturarv. Dette innebærer at de objekter og symboler ingen har interesse av å 

forvalte vil bli ekskludert fra samfunnet, enten de blir overlatt til glemmeboken eller ødelagt 
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(Eriksen, 2016, s.  116). Slik får konkrete valg i et bevaringsarbeid konsekvenser, i mitt tilfelle 

Halvorsens og Schiöll-gården. Serveringssteder kommer og går, men her har det vært et aktivt 

valg som har sørget for at Halvorsens ikke blir overlatt til historiebøkene. Det samme gjelder 

for bygården der man har tatt et aktivt valg for fasadebevaring fremfor rivning.  

 

 

 
Firmabilen står klar for levering av kaker utenfor Halvorsens Conditori. Foto: Herson via Oslobilder.no (1925). 

 

 
Fra produksjonslokalene til Halvorsens som lå i kjelleren den gang. Foto: Herson via Oslobilder.no (1925) 
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5. Analyse 

Som nevnt innledningsvis er formålet med dette masterprosjektet å studere hvilke praksiser, 

ideologier og holdninger som er knyttet til kulturminnevernet. Dette gjør jeg primært gjennom 

å studere det de ulike aktørene har gjort i løpet av restaureringsarbeidet av Schiöll-gården og 

tilbakeføringen av Halvorsens Conditori. Bevaringsprinsippene til Christensen og 

autentisitetsbegrepene presentert av Pedersen vil hjelpe å forstå resultatet av det 

bevaringsarbeidet som er utført. Dette diskuteres nærmere i dette kapittel.  

 

5.1 Preludium  

Bevaringsarbeid kan, som nevnt tidligere, by på situasjoner der man må ta stilling til uforutsette 

hendelser. Når dette oppstår endres også bevaringsprinsippene aktørene bruker og 

autentisitetsforståelsen forskyver seg. Aktørene kan være påvirket av dagens bevaringsideologi, 

men det er dem som får arbeidet utført. Dette var tilfelle med Halvorsens Conditori. Schiøll-

gården inngikk som en del av den større renovasjonen Stortinget foretok. Ettersom fasaden var 

bevaringsverdig bestemte man seg for å gjøre en fasadebevaring for så å gjennomføre en 

fullstendig transformasjon av interiøret. Dersom Stortinget ønsket å kun beholde fasaden ville 

ikke Riksantikvaren motsatt seg dette, men det var ønskelig at de sørget for at byggets 

bærekonstruksjoner ble beholdt. Resultatet ble at kun et trappeløp, et takmaleri ved inngangen 

til Halvorsens, noen takrosetter og et par vinduer mot bakgården ble bevart og restaurert av den 

originale bygården. Totalt fikk det «nye» bygget 7700 kvm fordelt på seks etasjer. Bygården 

huser i dag stortingsgruppene til flere politiske partier (Ertesvåg, 2018).   

 

Praksisen med fasadebevaring, eller «fasadisme» og «disneyfasader» er ingen ny praksis innen 

bevaringsfeltet, og har i utgangspunktet ingen sterk posisjon i norsk kulturminnevern (Borgen, 

2016, s.  12). Likevel kan den stadige byveksten resultere i et mildnet forhold til praksisen og 

blir kanskje oftere og oftere brukt som et kompromiss mellom utbyggere. Dette være seg der 

det er større offentlige aktører eller privatpersoner og kulturminneforvaltere som byantikvarer 

og Riksantikvaren. Et av de største prosjektene hvor fasadebevaring ble brukt i Oslo var da 

bygårdene langs øvre del av Karl Johans gate, fra universitetsbygningene til Grand hotell, ble 

vurdert revet. Disse gårdene med sine fasader er kjente og kjære for mange, og var ved 

oppføringen på 1840-tallet boliger for noen av hovedstadens mest fornemme familier. 

Christensen hevder at fra 1900 og utover skjedde det et skifte innen arkitekturen og det estetiske 

som kom til uttrykk i utsmykningen på bygninger da man søkte vekk fra historismens 
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overdekorerte former og mot et mer «fremtidsrettet» Norge (Christensen, 2007, s. 123). Dette 

skifte ble opptakten til et av Oslos mest omdiskuterte temaer i etterkrigstiden: fasadebevaring. 

Estetikk som emne for kulturminneforvaltningen blir diskutert senere. 

 

I mellomkrigstiden tok det offentlige over byutviklingen i Oslo fra private byggherrer og grep 

i større grad inn i planlegging av nye, og rehabilitering av eldre byrom, både med tanke på det 

sosiale og det estetiske aspektet (Christensen, 2007, s. 151). Kvartalene langs Norges 

paradegate sto sentralt i dette arbeidet. I 1929 så de første skyskraperdrømmene dagens lys i 

media: motorveier i tre nivåer, romskip og fly skulle ta over. I dag anser de fleste dette som 

radikale, på grensen til komiske, ideer, men den gang varslet dette en klar holdningsendring 

som viste hvordan man så for seg fremtiden. I perioden fra 1930-tallet og frem til frigjøringen 

i 1945 vokste det frem to retninger innen bevaring: en mot en fornyet internasjonal modernisme, 

og en annen mot en økende interesse for eldre bymiljøer. Dette kom som et svar på saneringen 

av den eldre bebyggelsen på Grønland og Vaterland (Christensen, 2007, s. 151). Det skulle vise 

seg at ideene om skyskrapere langs Karl Johans gate ikke var døde etter krigens slutt, men 

skulle fortsette utover 1980-tallet. 

 

I Riksantikvarens bystrategi står det at den bevaringsløsningen som skal velges, skal reflektere 

hvilke verdier som skal ivaretas (Riksantikvaren, 2017, s. 11). De vernestrategiene og fysiske 

bevaringsløsninger som benyttes skal være premissgivende overfor de verdier og kvaliteter som 

tilskrives bygningen eller miljøet. Kilde- og kunnskapsverdi versus opplevelsesverdi vil gi ulike 

føringer for hvilken bevaringsløsning som er mest egnet for å ivareta bygningen og 

bygningsmiljø. Et annet aspekt som er viktig å ta med i vurderingen av vernestrategi og 

bevaringsløsning er hvorvidt et kulturminne har lokal, regional eller nasjonal verdi. Det står: 

«Dette innebærer at et bredt spekter av virkemidler og ulike bevaringsstrategier skal vurderes 

som aktuelle – alt fra fredning og regulering til hensynssone, til radikal transformasjon og 

fasadebevaring» (Riksantikvaren, 2017, s. 11). Fasadebevaring er ikke en optimal løsning, men 

en løsning som kan velges dersom alternativet er rivning og nybygg, og der fasadene er viktige 

for en helhetlig opplevelse av kulturmiljøet (Riksantikvaren, 2017, s. 11).  

  

En slik diskusjon fant sted i 1960 da 30-tallets visjoner med høyhus langs Karl Johans gate 

fortsatt blomstret. Grunneierne ble enige om å utlyse en arkitektkonkurranse, der Håkon 

Mjelvas bidrag ble kåret som vinner. Mjelva så for seg at hele den gamle bebyggelsen skulle 

rives, men han var åpen for at fasadene ut mot gateplan kunne bevares. Bak fasadene skulle det 
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blant annet bygges et høyhus på 25 etasjer. Likevel ble det bestemt at hele kvartalet skulle 

saneres. Riksantikvaren forkastet en fredning av bygningsrekken hvorpå både 

Fortidsminneforeningen og Kunsthistorisk Forening kastet seg inn i debatten og støttet forslag 

om bevaring. Stafettpinnen havnet til slutt hos Byantikvaren. De mange rundene frem og tilbake 

utviklet seg til en kamp som varte i nærmere hundre år. Høyhusene ble aldri bygget og det ble 

heller ingen fullstendig rivning, men inngått et kompromiss: fasadebevaring med en indre 

fornyelse av kvartalene og en mer markedsliberalistisk holdning til kulturminneforvaltningen 

hadde blitt introdusert (Christensen, 2007, s. 276). 

 

Etnolog Grete Swensen retter en liten pekefinger til den økende privatiseringen av 

kulturminneforvaltningen (Swensen, 2009, s. 66). I dag er utbyggerne en sammensatt gruppe 

som består av enkeltstående privatpersoner, butikkeiere, hotelleiere og så videre, og felles for 

dem alle er at de gjerne har ønske om å ekspandere, eller at entreprenører samarbeider med 

offentlige selskap, hevder Swensen. Disse påtar seg gjerne hovedansvar for større 

utbyggingsoppgaver, slik som med Schiøll-gården og Halvorsens.9 Dette viser noen tendenser 

til hvordan kultarv håndteres i norske byer (Swensen, 2009, s. 66). Hun mener at i dagens 

byutvikling gjør ulike drivkrefter seg gjeldende, og ofte oppstår det spenninger mellom de ulike 

partene. På den ene siden finnes de som ønsker om å fremme utviklingsprosjekter gjennom 

nybygging og på den andre, de som ønsker å opprettholde mest mulig av de originale materielle 

strukturene (Swensen, 2009, s. 4).  

 

Fasadebevaring kan være en gyllen middelvei, et kompromiss, for å bevare mest mulig av de 

originale strukturene og for å beholde en historisk identitet. Likevel kan det å kun bevare 

«skallet» være problematisk (Borgen, 2016, s. 14). Ser man på byen som en helhet, er den 

bygget opp av lag på lag av aktivitet og virksomhet. Disse blir meningsbærende gjennom våre 

blikk, vår forståelse og lesning av de fysiske levningene. Dette utgjør byens kulturminner, og 

det er de ulike lagene kulturminnevernet skal sørge for å ivareta, ikke bare det «kosmetiske 

ytre», gårdens sminke av puss og stukk. Kulturminner bærer mening som det det er, ikke et 

skinn av det som engang var (Borgen, 2016, s. 14). Om dette er tilfelle, hvordan er det forstått 

i arbeidet med Schiöll-gården? Murgårdsbyer som Oslo har kvaliteter og kulturminneverdi 

utover sine fasaderekker. Det strekker seg dypere, til blant annet teglverkene som leverte 

materialene byen ble bygget av.  Hver bit, eller murstein om man vi, av et bygg har sin fortelling 

 
9 Hovedoppdragsgiver var Stortinget og generalentrepenør var Veidekke. Lenke til prosjektet: 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/stortingets-byggeprosjekter/fakta/ 
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som igjen beretter historien om byer i blomstrende vekst. Som Borgen beskriver det, ligger 

historien like mye i byggeskikken, planløsningene, materialene og den totale bygningsmassen. 

Kulturminneverdiene går dypt inn i murgårdene, og definerer dem innenfra og ut (Borgen, 

2016, s. 13).  

 

Hvis dette stemmer er Schiöll-gården, slik den fremstår i dag, kun et sminket ytre som har mistet 

sin historie og på den måten mistet alle kulturminneverdiene i renovasjonsarbeidet. En slik 

forståelse av fasadebevaring vil kanskje oppfattes som noe rigid og lite hensiktsmessig. Er ikke 

bybildet, det estetiske ytre, en viktigere helhet enn murstein og etasjeskiller? For allmenheten 

er kanskje dette avgjørende, og jeg mener at Borgen utelater et essensielt historisk aspekt, 

nemlig de omfattende transformasjonene store bygårder, og andre bygningsmasser gjerne har 

gjennomgått i sin levetid. Åpner du døren til en bygård finner du antagelig ikke et originalt 

interiør, men trår kanskje inn i et kontor fra 1960-tallet, et åpent kontorlandskap eller en 

«kebabsjappe». Skal bygninger være til nytte i samfunnet, og til enhver tid overholde tidens 

krav til brukervennlighet, sikkerhet og så videre, krever dette at de alltid er i endring, i en 

kontinuerlig prosess. Det vil være en umulig oppgave å «fryse» dem fast til en bestemt tid. Det 

finnes selvfølgelig fortsatt steder i Oslo der det originale interiøret er bevart, for eksempel 

Svane-apoteket i Karl Johans gate og konditoriet Pascal i Tollbugata, men i bygårder som er 

overtatt av større konsern vil en endring av interiøret nesten være uunngåelig om det skal 

tilfredsstille dagens behov.  

 

På spørsmålet om hvordan fasadebevaring kan være en gyllen middelvei svarte Wilberg, at 

denne formen for bevaring ikke er ønskelig og at de generelt er kritiske til dette. I de tilfellene 

der man velger å bare beholde fasaden vil det i et lengre tidsperspektiv resultere i at det er 

vanskelig å beholde originaliteten til bygget, både innvendig og utvendig. Ved gjentatte 

endringer eller transformasjoner vil dette føre til at strukturen, eller de tidligere nevnte lagene i 

bygget, forsvinner. Bevaring av hele bygningsmassen gjør også bruken konstant, sier hun 

(Intervju 3: 20/1/20). Det som forsvinner ved en fasadebevaring bidrar til å fjerne historien til 

et bygg. Geiran mener på sin side at fasadebevaring er et velegnet verktøy for å bevare bymiljøer 

og den «stemningen» som er særegen for flere norske byer. Når man bevarer fasaden får man 

mulighet til å formidle historien, og det er et av de viktigste oppgavene 

kulturminneforvaltningen innehar. Slik kan denne type bevaringsalternativ være en mulighet 

når alternativet er full rivning, mener hun (Intervju 2: 23/1/20). I lys av dette kan 

fasadebevaringen av Schiöll-gården ses som et fysisk eksempel på det Geiran sikter til, men 
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den konstante bruken som Wilberg henviser til har forsvunnet helt. Fasadebevaring som et 

bevaringsalternativ er et ekko til Christensens historiske ekvivalensprinsipp. Selv om man i 

dette tilfelle ikke har vist objektets skiftende bygningshistorie da fasaden har gjennomgått svært 

få endringer fra bygården var ny. Pedersens autentisitetsbegrep om en visuell autentisitet viser 

hos Schiöll-gården ikke nødvendigvis hvilke metoder som er brukt for å oppnå denne 

autentisiteten, men vel så viktig for opplevelsen av bygården og dets utseende. 

 

5.2 Halvorsens Conditori pusses opp 

Fasadebevaringen og tilbakeføringen av Schiöll-gården og Halvorsens førte til en massiv 

mediastorm, ikke bare i Oslo, men i hele landet. I Stavanger Aftenblad kunne vi blant annet 

lese Stortinget betaler millionbeløp for reker og marsipan (2020). Disse millionene skal jeg 

komme tilbake til, da de utgjør et viktig skille i bevaringsprosessen, særlig for Halvorsens. I 

kjølvannet av stengingen og frem mot åpningen florerte det av avisartikler fra mange av de de 

store mediehusene, og de debatterte alt fra byggets- og leietakernes historie, kritikk mot 

Stortinget til reportasje om hvor interiøret ble oppbevart. Det var TV-innslag i nyhetene der 

utallige «stemmer» fikk mulighet til å uttale seg om Halvorsens. Mange hadde mye de skulle 

ha sagt. Dagsavisen hadde en evaluering av konditoriet som en helhet, noe som resulterte med 

et terningkast fem. Her blir ikke bare kakene vurdert, men også lokalet og dets interiør (DA, 

2014). Aftenposten omtalte hyppig Halvorsens med overskrifter som blant annet: Stenger to 

historiske Oslo-bedrifter (05.01.2014), Siste dag på Halvorsens Conditori (17.05.2014), Vi 

koser oss med gjestene vet du (26.01.2014) og En frihavn for fine fruer (11.01.2014). Her 

fremkommer det intervjuer av fremtredende stortingsrepresentanter og intervjuer med 

besøkende på siste åpningsdag, samt Georg Duller selv. Det er liten tvil om at aviser og lokale 

medier er et viktig verktøy for å skape blest og fremme diskusjoner, argumenterer Swensen:  

 

Aviser og lokale medier er en viktig part for å fremme diskusjoner på lokalt plan. Lokal presse 
viser ofte stor interesse for spørsmål som dreier seg om den fysiske byen – både om utbygging 
og rivning, så vel som utbedring og vern. Bygningshistorie og personlige fortellinger har lett for 
å få plass. Når det gjelder mer grunnleggende diskusjoner om byutviklingens kurs er det 
imidlertid vanskeligere å få disse presentert på en saklig og oversiktlig måte (Swensen, 2009, s. 
70).  
 

Swensen mener dette skyldes medias forkjærlighet for strid og skandaler. Det som i 

utgangspunktet kan være en saklig uenighet blåses lett opp til å dreie seg om uforenelige fronter. 

På denne måten bidrar media til å sette saker på dagsorden, men ikke alltid til en konstruktiv 

debatt fører frem til større forståelse og konsensus (Swensen, 2009, s. 71). De fleste av 
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avisartiklene som ble publisert var mer eller mindre behersket i sine omtaler og omhandlet for 

det meste det historiske aspektet ved konditoriet og lite om selve rehabiliteringen. En viktig del 

av innholdet i artiklene var som sagt interiøret og hvordan det kom til å se ut ved nyåpningen. 

I En frihavn for fine fruer skriver Roede: «For nesten alle konditoriene som overlevde 1960-

tallet, forsvant de fine interiørene. På samme måte som alle kulturfenomener har sin tid, så må 

vi bare konstatere at konditoriene har mistet sin plass i vår samtid» (Engen, 2014). Har 

konditoriene egentlig mistet sin plass eller er renovasjonen av Halvorsens et bevis på at det er 

rom for slike etablissement i 2020? Utsagnet har uansett en sannhet i seg – interiørene har 

forsvunnet. Tar du turen til Pascal i Tollbugata finner du et unntak. I det som var lokalene til 

City Bakeri og Conditori har nå den franske konditoren Pascal Dupuy holdt til i en årrekke, og 

han har beholdt det originale interiøret fra 1895.  

 

Alle artiklene om interiør og atmosfære viser at disse aspektene er koblet sammen og påvirker 

hverandre, og sier noe om hvilken viktig plass de har i et kulturhistorisk perspektiv og som en 

del av Oslo anno 2020. Interiør er noe vi bevisst og ubevisst legger merke til, vi skaper 

assosiasjoner til dem og de kobles opp til følelser og nostalgi. Statsviter Erling Dokk Holm 

mener nostalgi er noe positivt: 

 
Mange synes nostalgi er en dårlig egenskap. Men jeg tenker at nostalgi er fint. Det er det som 
gjør at vi holder fast i mennesker og steder, lager tradisjoner og ritualer, sier han, og legger til: 
Vi må se engasjement som kjærlighet til det stabile og forutsigbare, det som har karakter. Hvis 
Narvesen-kiosken under Egertorget var blitt lagt ned, ville det ikke fått noen oppmerksomhet. 
Men med stedene som har historie og sjel, blir det noe annet (Halvorsen, 2014). 

 
Nostalgi kan forstås som en representasjon av en verden som ikke lenger eksisterer, slik både 

Dokk Holm og artikkelen i Aftenposten beskriver det. En nysgjerrig anakronisme, denne 

lengsel etter tradisjon eller også en dypere fortvilelse for de omgivelsene den moderne verden 

har skapt. Uansett blir slike hentydninger til noe tapt et symbol på at det er noe vi savner eller 

mangler som fortiden og en rekonstruksjon kan bringe tilbake. Uttalelsen til Dokk Holm føyer 

seg inn i rekken som går helt tilbake til det Johannes Hofer påpekte. Han så nostalgi som en 

følelse som bodde i kroppen og som lager dype spor og skaper en repetitiv tvang til å besøke 

minner om det som en gang var (Johannisson, 2004, s. 14).  
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Børresen var blant dem som ofte ble intervjuet og uttalte seg i mediene i forbindelse med 

stortingets prosjekt i Prinsens gate. Hun sa blant annet følgende om en eventuell rekonstruksjon: 

«Vi kommer til å tilbakestille lokalene til Halvorsens Conditori» (Sigurjonsdottir, 2014). På 

spørsmål fra meg om hva hun mente med dette, og om det var snakk om en tilbakeføring til slik 

lokalet så ut i 2014 eller 1881, sa hun at hun ikke var helt sikker på det. Hun mente lokalene 

skulle fremstå slik de så ut ved stenging, da en fullstendig tilbakeføring ville være «litt drøyt», 

og at det derfor ikke ville være noe poeng (Intervju 4: 18/3/20). Hvilke ideer og tanker omkring 

bevaring kommer til uttrykk her? Uttalelsen kan sees som en fleksibel holdning til hele 

prosessen og på den måten blir det uvesentlig hvilket århundre lokalet tilbakeføres til. 

Autentisitetsbegrepene får heller ingen spillerom og bevaringsprinsippene blir dermed 

irrelevante. Videre hevdet hun at det var et politisk press for å bevare Halvorsens og en 

tverrpolitisk enighet om bevaring. Ikke bare på grunn av Halvorsens som institusjon, men også 

for å sikre «livet» på Wessels plass. Her får konditoriet plutselig en annen betydning og blir en 

brikke i å berge en immateriell arv og kvalitet som en del av et bymiljø. Dette gjelder ikke bare 

Halvorsens, men kan i tillegg ses i lys av ønsket om å bevare Schiöll-gårdens fasade. Børresen 

sa også at Halvorsens lever i en relativ «skjør» tilstand ettersom kontrakten Ødegård har med 

Stortinget tilsier at det kun er lov å drive konditori, og at Stortinget når som helst kan inndra 

denne, for eksempel hvis det ikke er økonomisk lønnsomt (Intervju 4: 18/3/20). Når Halvorsens 

etter sigende er en essensiell del for å bevare «livet» ute på Wessels plass og det har vært et 

tverrpolitisk press om bevaring av konditoriet, virker dette motsigende. 

 

Selv om de fleste artiklene og presseomtalene av renovasjonen var positive, hadde journalist 

Kristian Aaser i VG en kritisk tilnærming til måten hele prosjektet hadde utartet seg. Dette ble 

opptakten til den store «byggeskandalen» som ble rullet opp i media og avslørte store 

budsjettoverskridelser. Det dreiet seg i første omgang om den nye garasjen som skulle få plass 

under Schiöll-gården og Wessels plass. I ingressen til Aasers artikkel stod det: «Stortinget 

bestemte at denne fasaden fra 1880 i Prinsens gate 26 skulle bevares – uten at Riksantikvaren 

krevde det. Resultatet ble blant annet vinduer for flere millioner, ekstra jordskjelvsikring og en 

kostnad til konditori som politikerne ikke husker» (Aaser, 2018). VG hevdet at Stortinget aldri 

hadde diskutert et alternativ til fasadebevaringen i form av rivning eller nybygg. Her er det 

diskré hentydninger som viser en klar holdning om at pris overkommer kulturarv og 

bygningsvern. Swensen advarer mot slike holdninger når det kommer til medias forkjærlighet 

for strid og «skandaler». Pressen bidrar til å sette en sak på dagsorden, men debatten blir ikke 

konstruktiv når ikke alle sider blir diskutert og fremmet fra et bygningsvernsperspektiv. 
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Med en kostnadsoverskridelse på 1,2 milliarder og en sluttsum på 2,3 milliarder førte dette med 

seg en budsjettsprekk så alvorlig at flere involverte politikere måtte gå, blant annet 

Thommessen og Børresen. Å beholde fasaden ble begrunnet med at den er en viktig del av 

bybildet, og at det er en fasade mange har et forhold til, sa Geiran den gang. Men denne 

«sprekken» skulle vise seg å bli bensin på bålet og medføre at det ble foretatt store endringer i 

det videre arbeidet hos Halvorsens. I tillegg gikk Georg Duller bort i februar 2016, og en ny 

eier kom på plass. Med ønske om å tilbakeføre bygget til 1881, skulle økonomen Ødegård 

sammen med en russisk interiørarkitekt velge å sette sin egen smak og stil på lokalet. 

 

5.3 Ny eier, nye koster 

Diskusjonen rundt fasadebevaring av Karl Johans gate gikk som nevnt over flere tiår, og denne 

formen for bevaring er stadig et omdiskutert tema i hele landet. For bare et par år siden gikk 

debatten i Kristiansand, der en murgårdsrekke sto i fare for å bli jevnet med jorden, men til slutt 

ble det en enighet om utseende: rekken langs Tollbodgaten i sentrum av sørlandsbyen fikk 

beholde sin gjenkjennelige fasade. Riksantikvaren argumenterte med at rivning av de gamle 

bygningene ville ødelegge de bymiljøkvalitetene som trekker publikum til sentrum 

(Riksantikvaren, 2017, s. 11). Tidligere riksantikvar Stephan Tschudi-Madsen formulerte 

følgende holdning til fasadebevaring: 

 
[…] det er en nødløsning som ingen ønsker å uttale seg om. En stillingstagen er jevngodt med 
en erkjennelse – en erkjennelse innebærer muligheten for en godkjennelse – da er det bedre å 
gjøre som strutsen! Den som måtte erkjenne at bevaring av fasaden er bedre enn intet, er allerede 
«merket» som vernepolitiker (Tschudi-Madsen, 1978, s. 12). 

 
Tschudi-Madsen mente at dersom slike nødløsninger ble valgt hadde man ikke kjempet kampen 

til siste slutt. Samtidig kan sitatet leses som at fasabevaring i noen tilfeller faktisk er bedre enn 

rivning. Han holder fast på at innrømmelsen i seg selv ikke kan formuleres uten å gå på 

bekostning av kulturminnevernets integritet. Uansett hvilket standpunkt man tar dreier dette seg 

rundt én ting: autentisitet, eller ekthet.  

 

Synet på det autentiske har endret seg gjennom historien, og det er ektheten eller synet på den 

som gjør fasadebevaring til et omdiskutert tema. Til nå har jeg presentert hvordan 

fasadebevaringen har blitt oppfattet og oppfattes i vår samtid. Schiöll-gården har fått sitt nye 

indre, mens Halvorsens har endret seg drastisk og på samme tid har det ikke skjedd noen ting. 

Lokalet fremstår mer eller mindre slik det gjorde i 2014, men under overflaten er det en annen 

historie. Noe er endret, lagt til og mesteparten av 1881 er fjernet. Ser vi på dette i lys av 
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kunstkritiker Ruskins teorier, ville han vært sterkt kritisk til denne løsningen. Ruskin mente at 

en rekonstruksjon var det samme som å få døde mennesker til å stå opp igjen (Christensen, 

2011, s. 56). Samtidig er det ikke sikkert hans motpol, Viollet-le-Duc, ville vært like enig i det 

som har skjedd i Prinsens gate 26, selv om han var en tilhenger av rekonstruksjoner. I overført 

betydning kan det tolkes dit hen at Schiöll-gården har «gjenoppstått» i en renovert form med et 

nytt indre og fasaden bevart. Halvorsens på sin side har ikke gjenoppstått i en «original» form, 

men blitt rekonstruert mer eller mindre slik det så ut før renovasjonen tok til i sin opprinnelige 

skikkelse. Ser vi på resultatet av fasadebevaringen av Schiöll-gården med Christensens 

delbegreper er det ingen av dem som passer, med mindre man hadde revet hele bygården for å 

så rekonstruere den på nytt. Først da ville man sett de forskjellige prinsippene og hvilke som 

var mest dominerende. Ser man derimot på Halvorsens er situasjonen en annen. Lokalet kan på 

mange måter sies å ha en fot i alle kategoriene. Rekonstruksjonsprinsippet, er som navnet tilsier, 

en total rekonstruksjon så langt det er mulig. Hadde Ødegård og Stortinget gått for en full 

tilbakeføring ville dette prinsippet være rådende. Det historiske ekvivalensprinsippet har 

virkelig ikke blitt tatt til etterretning, og det samme kan sies om Tilslutningsprinsippet. Slik 

konditoriet fremstår i dag er et takmaleri, takrosetter og gulvet det eneste som vitner om 1881.  

 

NIKU fikk som nevnt i oppdrag å finne tilbake til den opprinnelige dekoren i konditoriet. Gulvet 

var et av områdene hvor de fant en mengde spor, fra Hans Halvorsens tid og frem til 2014. Det 

originale eikegulvet lå der fortsatt, men ble allerede på 1890-tallet dekket av en brunfarget 

parkettimitasjon i linoleum (Verweij, 2014, s. 30). Gulvet ble senere malt rødbrunt før en 

flerfarget flis-mønstret linoleum ble lagt oppå. At linoleumsgulvene kom på plass så tidlig som 

i 1890 kan tyde på at det originale gulvet etter få år var svært slitt. På 1950-tallet var gulvet 

prydet av et grønt marmorert vinylgulvbelegg, og utover på 1980-tallet ble dette erstattet med 

et gråhvitt marmorert vinylgulvbelegg (Verweij, 2014, s. 68). Nå er det fiskebensmønstrede 

eikegulvet tilbake – et bevisst valg fra Ødegård: «Fiskebensgulv, enten sjakkgulv eller marmor 

eller tre er typisk i en wienerkafé. Stortinget googlet wienerkafé, og wienerkafeen i Stockholm 

har slikt tregulv og da tenkte de at det var bra nok her også» (Intervju 1: 16/1/20). Det nye 

gulvet skal ifølge Ødegård oljes hvert år, men vil også være beskyttet av tepper som snart skal 

være på plass. Den største trusselen som han frykter mest er kvinner i høye hæler (Intervju 1: 

16/1/20). Isolert sett er gulvet behandlet slik at det knytter seg til teorien om 

rekonstruksjonsprinsippet. Her har han bevisst latt seg inspirere av Wienerkafeen i Stockholm 

fra 1904 og som kildemateriale, på tross av at det originale allerede lå der fra åpningen i 1881. 

Det vil bli spennende å se om linoleum eller lignende nok en gang må tas i bruk for å «redde» 
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det skjøre eikegulvet. Lokalene har også blitt bredere, noe som har gjort det mulig å få plass til 

to rader med bord fremfor én som tidligere. De 131 nye vinduene som er installert i bygården 

har fått bombesikre glass. Ødegård fortalte at: «[…] hvis [Anders] Behring Breivik hadde 

parkert utenfor, og det hadde smelt, skal du kun kunne se små krusninger i kaffekoppen din, det 

er målet» (Intervju 1: 16/1/20). Konsekvensen av dette er at vinduskarmene har blitt dypere enn 

de originale. Under vinduskarmene fra 1881 fant NIKU det originale panelet, forgyllinger og 

flere lag med forskjellige fargesettinger fra ulike tidsepoker. På 1890-tallet var veggene 

tapetsert med gyldenlærimitasjon og et flerfarget grønt panel. Senere ble interiøret modernisert 

med en lysebrun teksturert papirtapet. I 1920-årene var lokalene preget av tapet i forskjellige 

farger –gult, grønt og rød – med dekormaling av bronse rundt vinduene. Siden kom en 

grønnblomstret tapet, mens tak, himling og vinduene ble malt i en gråhvit farge. På 1950-tallet 

ble veggene kledd i flerfarget, blomstret tapet, gråbrun og gul himling og grønne vinduer. 1980-

tallet bød på forskjellige lyserosa arkitekturelementer som rosa tapet, og fra 2000-tallet ble 

interiøret mer og mer nøytralt og malt hvit med hvit tapet (Verweij, 2014, s. 68). Av alle 

periodene med oppussing er det særlig et tidsrom som er svært velegnet for en tilbakeføring, 

står det i rapporten fra NIKU. Denne perioden omtales som 1c og viser til slutten av 1880-tallet:  

 
Dersom det blir valgt å rekonstruere et interiør som passer til bygnings stil på slutten av 1800-
tallet, anbefales periode 1c slik interiøret var malt mot slutten av 1880-tallet. Selv om spor etter 
opprinnelig malt dekor på himlingen ikke er funnet og fargesettingen er ukjent, er det mulig å 
rekonstruere dekoren på grunn av arkivbildet (Verweij, 2014, s. 69).  

 
Ifølge rapporten var altså en full rekonstruksjon av lokalene fra åpningen for nærmere 140 år 

siden fullt mulig, og dessuten meget godt dokumentert. Børresen, sa i intervjuet at en 

tilbakeføring til slik det så ut ved stengningen i 2014, var best egnet (Intervju 4: 18/3/20). Duller 

på sin side ønsket å gi lokalene et sus av 1880-tallet: «Lokalene vil bli bedre fordi vi beveger 

oss litt mot slik det var i 1881 med tapet og panel» (Løken, 2014). Også Riksantikvaren uttalte 

at de var glade for at den arkitektoniske utsmykkingen i det tidligere konditoriet skulle 

gjenskapes (Ertesvåg, 2018). En gjenskapelse hadde vært fullt mulig med funnene NIKU 

innhentet: «[…] dekorasjonshistorikken for Halvorsens er funnet på nesten alle 

arkitekturelementene og er nesten komplett fra ferdigstillelsen på begynnelsen av 1880-tallet» 

(Verweij, 2014, s. 68).  

 

 

Sluttresultatet av tilbakeføringen er langt fra stilen som preget begynnelsen av forrige århundre, 

og på spørsmålet om hvorfor Ødegård ikke valgte å tilbakeføre til 1881, svarte han: «Det stod 
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i kontrakten» (Intervju 1: 16/1/20). Hva denne kontrakten inneholdt fikk jeg ikke innsyn i, men 

Ødegård, sammen med interiørarkitekten Elena Potresova, valgte en stil som nærmet seg 1905. 

På spørsmål om hvorfor han valgte dette fremfor 1881, svarte han: «[…] tilbakeføring til 

svensketiden? Er det ok?» (Intervju 1: 16/1/20). På oppfølgingsspørsmålet om hvorfor akkurat 

1905 så visste han ikke, men henviste til oppussingen av Dronning Sonjas kunststall som han 

mente var sterkt påvirket av 1905 (Intervju 1: 16/1/20). Med tanke på hvor mange aktører som 

har vært involvert i restaureringsarbeidet av både bygården og konditoriet er det forbausende at 

ingen kan svare konkret på hvorfor det ble som det ble. Slike prosjekter kan fort bli uoversiktlig 

og det kan bli krevende å holde seg innenfor en gitt tidsepoke eller stilart. Det er ikke alltid like 

enkelt når flere aktører er med i bevaringsarbeidet, noe som kan farge sluttresultatet og det hele 

virker tilfeldig.  

 

Dagens interiør i konditoriet bærer preg av Ødegårds personlige smak og historieoppfatning, 

men det var interiørarkitekten, som hadde hovedansvaret for resultatet. Veggene prydes av en 

beigefarget tapet i jugendstil, og man finner samme tapet i en grønntone i rommet innenfor, der 

herrene før i tiden røkte sigar og spiste karbonadesmørbrød. Interiørarkitekten har 

spesialdesignet den grønne hyllen bak disken og brune kvadratiske bord er akkompagnert av 

klassiske og tradisjonelle kaféstoler. Panelet er av lys eik. Etter renovasjonen har lokalet 

gjennomgått endringer som har ført til at lokalet har en fot i flere av Pedersens fem prinsipper. 

Når man arbeider etter tilslutningsprinsippet lar man restaureringen få tilføyelser i en 

kunstnerisk fullverdig, men moderne uttrykksform. Dette svarer godt til det Ødegård omtalte 

som «Oslo anno 2019». Denne formuleringen kom som svar på spørsmål om hvorfor han ikke 

fulgte rådene for en renere rekonstruksjon: «Har du vært på Engebret, Grand, Olympen? Der 

henger det malerier fra gamle Christiania og jeg ville ha en kontrast til det. Ikke dvele ved det 

gamle. Hvor har du Oslo 2019? Et sted som gir noe til samtiden» (Intervju 1: 26/1/20). Ødegård 

forteller videre at gjenoppbygningen av Øst-Europa har blitt kulisser etter andre verdenskrig, 

ønsker han å tilføre noe nytt i gammel form med en ny mening gjennom flere moderne malerier 

som han har anskaffet. «En kan ikke gjenskape barndommens sommer» (Intervju 1: 16/1/20). 

 

For å lage en kontrast til det «gamle», har Ødegård gått til innkjøp av flere malerier av Oslo-

baserte samtidskunstnere; Live Haug Hilton, Hanna Duna og Kim Andre Hagen. Maleriene 

domineres av kraftige penselstrøk og forestiller romvesener, dommedag og «terrorpotter». Her 

finnes elementer som forgylte, brukte nesesprayflasker blandet med klassiske og ikoniske 

bygninger i hovedstaden. Temaet «Storebror ser deg» er hovedbudskapet i maleriene. Det hele 
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blir en kakofoni av voldsomme fargekomposisjoner og symbolikk som står i sterk kontrast til 

det ellers klassiske og dempete interiøret, og representerer en estetikk som man ikke venter å 

finne hos et klassisk konditori. Bruken av moderne kunst kan sees som en tilnærming til en 

kontekstuell autentisitet i en litt annen versjon enn det Pedersen presenterer.  

 

Harry Fett mente det var umulig å sette seg inn i kirkelivet i middelalderen, men man kan fint 

sette seg ned med et kakestykke og ta en mental reise tilbake i tid, da både Halvorsens og 

Schiöll-gården er nærmere i historien enn middelalderens åndsliv er. Ikke bare som et 

stortingsbygg og kulturhistorisk institusjon, men som et testamente for en stilperiode i datidens 

Kristiania. Her kan man nesten si at den kontekstuelle autentisiteten smelter sammen med den 

visuelle. Istedenfor å ha en forutforståelse av historien i form av det som har vært kan det tenkes 

at maleriene kan settes inn i en kontekst for fremtiden. Ved å blande dem inn i et dempet og 

dust lokale med historiske referanser får vi kontakt med fortiden og det dras historiske linjer til 

det moderne Halvorsens, til konditoriet som skal føre historien videre inn i det 21. århundre. 

Du behøver ikke være fagperson for å kjenne og nyte atmosfæren i lokalet, da det i seg selv vil 

kunne ha den egenskapen å kunne gi en følelse av ekthet.  

 

Selv om Pedersen først og fremst bruker den kontekstuelle autentisiteten for å forstå valg innen 

bygningsvern ved for eksempel en rekonstruksjon, vil jeg si at den også er utslagsgivende i 

oppfattelsen av et objekt, kulturhistorisk monument eller interiør. Den visuelle opplevelsen er 

like viktig som atmosfæren for mange, om ikke viktigere. Dette på lik linje med hvilke metoder 

som har blitt brukt og hvilke begrep som brukes for å definere og beskrive dette for fagpersoner. 

Maleriene og en tilfeldig bruk av historiske elementer gjør at lokalene med sitt moderne uttrykk 

kan sies å ha en sterk tilnærmingsmåte til tilslutningsprinsippet. I tillegg gjør det historiske 

ekvivalensprinsippet seg gjeldende. Da er alle historiske perioder sett på som like verdifulle, og 

en restaurering søker å vise objektets skiftende bygningshistorie. Dette ser vi enkelte spor av 

hos Halvorsens.. Ikke bare retter eikeparketten oppmerksomheten mot en materiell autentisitet, 

men også mot den visuelle autentisiteten. I tillegg har man ivaretatt stilen som var gjeldende 

ved stengingen i 2014. men man har ivaretatt den stilen som var gjeldende ved stengingen. På 

mange måter har man valgt en stilkopi og en stilsjanger som minner om en lang historie: fra det 

jugend-inspirerte tapetet med duse toner, de klassiske stolene og eikepanelene på veggene. Også 

de spesialbygde hyllene kan sies å ha en historisk referanse med sin enkelhet og en form for 

«arts and crafts» tilnærming, igjen med klare assosiasjoner mot den visuelle autentisiteten i 
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lokalet.10  Her blir det relevant å trekke frem auraen – utstrålingen – til konditoriet. Det er ved 

hjelp av autentiske og fysiske spor at fortiden får rom i vår samtid. Gjennom disse sporene 

kommer vi i direkte kontakt med fortiden (Christensen, 2011, s. 31). Interiør og bygninger 

utgjør til sammen den materielle formen som igjen skaper en opplevelse eller ekthetens magi 

(Christensen, 2016, s. 11). Schiöll-gården fremstår fra Wessels plass som et bygg med stor 

materialautentisitet. De fleste vil nok ikke se at det kun er fasaden eller skallet som står igjen, 

og heller ikke reagere på at bygården nærmest «stråler» etter renoveringen. I tillegg til 

materialautentisiteten er den visuelle autentisiteten vel så viktig. Selv om Pedersen trekker frem 

moderne teknologi for å oppnå en visuell effekt, oppleves bygården i dag med en «ekthet» selv 

om den har gjennomgått en transformasjon på innsiden. Dette skyldes at eksteriøret har 

gjennomgått en form- og håndverksmessig autentisitet der den «tause kunnskapen» om 

vedlikehold er tilstede ved å erstatte og vedlikeholde defekte deler med eksakte kopier. 

 

 
Ene maleriet i konditoriet med «terorpottene». 

 

 
10 The Arts and Crafts Movement var navnet på en designretning eller bevegelse som ville gjenreise 

de estetiske kvalitetene i kunsthåndverket i Storbritannia mellom 1860 til begynnelsen av 1900-tallet. 
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5.4 Autentisitet som «opplevelsesagenter» 

Christensen bruker Vøienvolden gård i Oslo som eksempel for å beskrive opplevelser. Mange 

av dem som besøker det vakre anlegget tror det de ser er en svært godt bevart byløkke fra 1700-

tallet. Sannheten er at Vøienvolden var gjennom en omfattende restaurering i 1917. Betraktet 

som et kulturminne fra barokken er anlegget langt på vei falsk, men på den annen side er det 

ekte nybarokk fra tiden rundt første verdenskrig, og er dermed et typisk eksempel på den tids 

restaurering. «Ektheten» blir på denne måten et relativt begrep. Rusler man over til 

driftsbygningen finner man to dører fra 1700-tallet, en med tradisjonelt fiskebensmønster og 

den andre delt i to slik at dagslyset slipper inn uten at dyrene kunne gå ut. Dørene skal ikke 

forestille noe gammelt, men er faktisk av betydelig alder, og slik blir vi utsatt for ekthetens magi 

(Christensen, 2016, s. 11). På denne måten tar Vøienvolden med seg sine besøkende inn i 

historien på to måter: en som presenterer restaureringsprinsipper fra tidlig forrige århundre og 

den andre som tar for seg hvordan man laget en dør, og hvordan husdyrholdet var på den tiden. 

 

Magien oppleves også når man står på Wessels plass og ser på Schiöll-gården. Det levnes liten 

tvil om at arkitekturen er like ekte som den man møter på Vøienvolden. Selv om eksempelet til 

Christensen ikke direkte er knyttet til fasadebevaring eller andre bevaringsbegrep, så viser det 

hvordan opplevelsen av ektheten har på mennesker og hvordan autentisitetsbegrepene kan 

fungere som opplevelsesagenter. Selv om Halvorsens ikke deler den samme originale ektheten 

har lokalet likevel en ekthet over seg i ved sin visuelle- og opplevelsesautentisitet. Det siste 

begrepet, opphavsautentisitet, er kanskje den mest intrikate, da den kan deles inn i forskjellige 

grader av «opphav». Når det gjelder kulturminner av høy alder er det sjelden praksis at man 

finner denne autentisiteten fullt tilstede, og man må vurdere hvor mange av opphavstrekkene 

som er intakt (Pedersen, 2000, s. 33). Fasaden til bygården er godt bevart, mens lokalet til 

Halvorsens har kun rosettene i taket og takmaleriet beholdt. Dette viser hvor vanskelig det siste 

begrepet til Pedersen kan være å etterfølge. Det store takmaleriet i inngangspartiet kan ses som 

en selvstendig del i Schiöll-gården og ikke nødvendigvis en del av konditoriet. Etter sterk 

oppfordring fra Riksantikvaren er takmaleriet beholdt. Geiran uttalte at: «Vi er veldig glade for 

at Stortinget besluttet å ta vare på takmaleriet over inngangspartiet til Halvorsens 

Conditori[…]» (Ertesvåg, 2018).  

 

Sjablong-aktige takmalerier var typisk for mange av de påkostede bygårdene fra slutten av 

1800-tallet, og de ble gjerne malt direkte på fritthengende kalkpuss armert med halm. Å få 

maleriet ned i ett stykke skulle vise seg å bli en komplisert operasjon. Det ble derfor skåret ut 
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av taket i de gamle lokalene, lagret, pusset opp og gjenoppført i sin opprinnelige skikkelse. 

Ødegård selv virket svært stolt over takmaleriet under intervjuet og hevdet at: «Takmaleriet er 

jo ikke så typisk for Oslo, men mer typisk fenomen nedover i Europa» (Intervju 1: 16/1/20). 

Konserveringen av takmaleriet handler om å gi lokalene en opplevelse av materiell autentisitet, 

en kontekstuell autentisitet samt en form- og håndverksmessig autentisitet. Takmaleriet er altså 

et av de få gjenværende originale innslagene og kan i tillegg fylle en liten del av 

opphavsautentisitet. Takrosettene som er igjen stammer fra Hans Halvorsens tid og har endret 

utseende i takt med motene. I dag er de fleste av slike rosetter hvite, men tidligere var de malt 

i flere farger for å skjule soten som kom fra parafinlampene som hang ned. Rosettene får sitt 

feste i opphavsautentisiteten, men også i den kontekstuelle-, visuelle-, og materielle 

autentisiteten.  

 

 
Takmaleriet i foajéen til Halvorsens Conditori. 

 

Om man ikke er fagperson vil nok de fleste oppleve byer, steder og bygg som autentiske og 

godt bevarte. Bygninger blir en del av byens identitet. Selv om Schiöll-gården kun er 

bevaringsverdig og ikke fredet, tror jeg de fleste som tar turen over Wessels plass er glade for 

at fasaden består. Som nevnt ville interiøret i gården uansett ha gått gjennom endringer. Det er 

derfor synd at man valgte å rive hele «innmaten» til Halvorsens, særlig når det forelå 

dokumentasjon som NIKU-rapporten og fotografier, for hvordan en tilbakeføring kunne ha 

blitt. Fotografier er et viktig dokumentasjonsmateriale i et hvert tilbakeføringsprosjekt og 

fungerer samtidig som en viktig historisk kilde i arkitekturhistorisk forskning (Hvinden-Haug, 

2017, s. 99). Bilder som kilder kan være avgjørende i mange sammenhenger, særlig med tanke 
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på rekonstruksjoner. I seg selv kan rekonstruksjoner være forutsetningen for visuelt og romlig 

å få en anelse av fortidens smak, selv om ens egen samtid farger rekonstruksjonen. 

Rekonstruksjoner kan anses som skjemaer eller skygger av noe som har eksistert (Hvinden-

Haug, 2017, s. 101). Bilder derimot, byr på noe skriftlig kilder ikke gir, nemlig at det er bildet 

som er vesentlig i seg selv. Her kan publikum og de besøkende se og bevege seg i «historien» 

fremfor kun lese skriftlige kilder som beskriver hvordan noe så ut. Det er likevel viktig å huske 

at bilder, som andre kilder, ikke alene bør brukes som grunnlag for en rekonstruksjon. Man er 

i tillegg nødt til å trekke inn skriftlige og arkeologiske kilder, og bruke objektet aktivt hvis det 

fortsatt eksisterer. Roede hevdet at enhver fornyelse medførte tap av den materielle 

autentisiteten (Roede, 2003, s. 4). Hva blir igjen når det originale blir tatt bort, erstattet av noe 

nytt eller rekonstruert? Nye vinduer i samme stil som originalene er satt inn i Schiöll-gården og 

Halvorsens. Disse tilfredsstiller strenge sikkerhetshensyn og er bombesikre, likevel gjør det noe 

med helhetsinntrykket når man blir bevisst dette. Det kan fort bli «Roedes lappeteppe», der 

form- og håndverksmessige autentisiteten, i motsetning til fasaden, blir borte. 

 

Bygningene i Oslo sentrum er fulle av narrativer og historier. Schiöll-gården og Halvorsens 

Conditori har begge «gjennomgått» en transformasjoner på sin måte, og autentisiteten har 

dermed vært flytende og beveget seg mellom de forskjellige begrepene. Et prosjekt hvor 

autentisiteten var bestemt før prosjektet startet, var OBOS-gården fra Wessels gate 15 i Oslo, 

som nå står på Norsk Folkemuseum ute på Bygdøy. På mange måter var dette et 

redningsprosjekt av en bygård fra 1865 som skulle rives og erstattes, men som skulle få ett nytt 

liv på museum. Det som en gang huset familier skulle nå formidle boskikk i Oslo fra 1865 til 

2002. 11 Roede var mannen som ønsket å få en slik bygård på museet. Hans refleksjoner rundt 

autentisitetsbegrepet, la grunnlaget for det videre arbeidet med Wessels gate 15 (Bing, 2014, s. 

58). Refleksjonene nedfelte seg i innredningen av de ulike leilighetene og viser forholdet 

mellom autentisitet og fortelling gjennom nesten 140 år (Bing, 2014, s. 58). Et av hjemmene, 

«Ein norsk heim…» er den av leilighetene i bygården som faller innenfor flere av 

autentisitetsbegrepene:  

 

Den faste innredningen i denne leiligheten er resultat av en kombinasjon av materiell (dører, 
panel og listverk), prosessuell (strie) og visuell (tapeter) autentisitet, men fortellingen i denne 
innredningen er rammen rundt er en konstruksjon: Beboerne, lærerparet Marie og Ole Ødegaard 
og deres lille datter, Anna, er oppdiktet. Vi konstruerte en profil, det vil si vi plasserte dem 

 
11 Boskikk er normer og holdninger knyttet til innredning og bruk av hjemmet, og av kulturhistorie i bred 

forstand. 
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sosialt og kulturelt – i Venstre og norskdomsrøysla, men uten å dikte livshistorien deres i detalj. 
Målet med dette prosjektet var likevel ikke rekonstruksjon basert på spor i bygningsdeler, men 
å visualisere en fortelling om en tid og et kulturmiljø – den nasjonale rørsla i årene omkring 
unionsoppløsningen. Resultatet var en konstruert fortelling i et interiør med både rekonstruerte 
og konstruerte overflater (Bing, 2014, s. 59). 

 

Denne utstillingen viser hvordan autentisitetsbegrepene kan bli brukt og utført hvis det 

foreligger god nok planlegging. Uten sammenlikning med Wessels gate 15 på folkemuseet for 

øvrig, vil jeg trekke frem førstekonservator på Norsk Folkemuseum, Morten Bings refleksjoner 

rundt utskiftningen av et tak i OBOS-gården: «Konklusjonen ble at når en mangler kompetanse 

til å gjøre et arbeid prosessuelt autentisk, er det bedre å satse på visuell autentisitet» (Bing, 

2014, s. 62). Selv om Bing kan ha rett i sin uttalelse levner det liten tvil at selv den visuelle 

autentisiteten kan være vanskelig, noe resultatet av tilbakeføringen av Halvorsens kan være 

vitne til. 

 

Autentisitet sto sentralt i arbeidet med Wessels gate 15, og når det er en bygnings eller en 

gjenstands kildeverdi som skal vurderes, er graden av autentisitet avgjørende. De som vurderte 

autentisitetsgraden i dette prosjektet, mente at formidlingspotensialet var essensielt og dermed 

ble det nødvendig å operere med et differensiert autentisitetsbegrep. Bing siterer Roede som 

ytret at visuell autentisitet, til dels, men ikke alltid, basert på prosessuell autentisitet, har like 

stor formidlingsverdi som materiell autentisitet (Bing, 2014, s. 65). Dette åpner for et annet 

prinsipp som ikke diskuteres av Pedersen: fortellingens autentisitet. Målene med bygården var 

ikke først og fremst å bevare eller rekonstruere fysiske miljøer, men formidle kunnskap og 

forståelse av boskikk. Det er mennesket som står i sentrum, selv om interiør og hus vises frem, 

og det er mennesker som står i sentrum for formidlingen. Fortellingene dreier seg om disse 

menneskenes liv, og det bevarte, rekonstruerte eller konstruerte først og fremst blir medier – 

inngangsporter – til disse fortellingene (Bing, 2014, s. 66). Derfor vil jeg føye til fortellingens 

autentisitet som et av de viktigste prinsippene i arbeidet med Halvorsens Conditori. 

Fortellingene som ble fortalt i det NIKU skrev sin rapport viser nettopp fortellingene om lokalet 

og interiøret. For å sitere Roede: «[…] vi måtte bygge en slags bro fra nåtid til fortid» (Lars 

Roede i «God morgen Norge» på TV2 2001 via Bing: 2014). Det å koble fortiden med samtiden 

på denne måten skaper en dynamikk der alle lagene av historie kan komme til sin rett. Prosjekter 

som OBOS-gården, Schiöll-gården eller Halvorsens gis på denne måten mulighet til å formidle 

sine fortellinger i tiden som kommer..  
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Kan måten vi bevarer og tar vare på kulturhistoriske objekter ses i lys av tiden vi lever i?  Dag 

Myklebust skriver at: «Enhver tid får det kulturminnevern det har behov for» (Myklebust, 1988, 

s. 25). Han mener at denne grunntesen er et nødvendig utgangspunkt for ethvert forsøk på å 

studere kulturminneforvaltningens historie og utvikling. Utsagnet må ses i sammenheng med 

en annen forståelse, nemlig at den historieforståelsen som til enhver tid råder er styrende for 

hvordan forvaltningen opererer. Det er i lys av dette vi kan forstå valget om fasadebevaringen 

og oppussingsstrategien hos Halvorsens. De aktive valgene som er tatt i renovasjonsarbeidene 

i Prinsens gate 26 og måten de har blitt kommunisert på, har stor betydning for oppfattelsen vi 

får av dem.  Restaureringene er et resultat av den tiden vi lever i. Fasadebevaring er ikke et 

tilfeldig valg, men et resultat av tidligere valg innen bygningsvern og hva som blir sett på som 

verdt å ta vare på. Sammenfallende med at kopier, rekonstruksjoner og fulle restaureringer vil 

falle inn under ett eller flere av Pedersens prinsipper, vil jeg igjen gjøre oppmerksom på den 

historiske autentisiteten. Den er vel så viktig og utgjør en helhet der alle originale delene blir 

bevart for hver gjeldende periode (Jokilehto, 1994, s. 21). Denne autentisiteten er ikke tilstede 

hos Halvorsens, men dokumentert gjennom NIKU og dermed er det historiske interiøret og dets 

estetikk foreviget.  

 

 
Schiöll-gården og Wessels-plass våren 2020. Halvorsens Conditori er nederst til høyre. Foto: Stortinget (2020). 

 

 

5.5 Estetikk 

Det hevdes ofte at estetikk kun er et spørsmål om smak og behag, og dermed ikke er noe som 

kan diskuteres, eller nettopp kun blir en diskusjon uten klare svar og retningslinjer. Blant dem 

som hevder dette er sivilarkitekt Eskild Narum Bakken, som på Riksantikvarens bykonferanse 
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i Trondheim i 2019 holdt et foredrag om dette. Vi mangler klare begreper og kriterier for en 

slik diskusjon, hevdet han. Det estetiske dreier seg om ulike nivåer av sanselighet, og gjelder 

alt fra behaget ved det harmoniske til dissonansens pirring (Narum Bakken, 2019). Skjønnhet i 

vid forstand er bare et annet ord for estetisk verdi. Dette er interessante perspektiver når vi ser 

på resultatet av Schiöll-gården og Halvorsens Conditori. Det er ikke til å komme utenom at 

disse prosjektene i stor grad dreier seg om estetikk. Funnene som ble avdekket av NIKU vitner 

om en forsvunnet estetikk, det samme gjør ferdigstillingen av konditoriet. At fasadebevaringen 

også er en «smakssak» hvor de estetiske verdiene ligger som en del i bevaringsaspektet er heller 

ikke å komme unna, enten det er gjennom et ønske fra Riksantikvaren eller en økonom og hans 

interiørarkitekt. Estetikk og kulturarv henger naturlig sammen og de to har alltid vært allierte 

og styrt av hverandre (Narum Bakken, 2019). Men den norske stat ser det på en annen måte: 

  

Kulturminneverdi er ikke det samme som estetisk verdi. Det viktigste for et kulturminne er at 
det er autentisk for det det forteller om. Også industrianlegg, arbeiderboliger og typehus forteller 
viktige sider ved vår historie og samtid. Det arkitektoniske eller estetiske uttrykket kan utgjøre 
en del av dette, men en kulturminnefaglig vurdering vil være basert på en kulturhistorisk eller 
etnologisk analyse, ikke en estetisk vurdering av stygt og pent. Det kan være viktig å være klar 
over dette skillet i praktisk arbeid (Miljøverndepartementet, 2000, s.  78). 
 

Miljøverndepartementet har rett i at det autentiske skal stå over det estetiske, det betyr likevel 

ikke at det estetiske på et underbevisst nivå hos de fleste av oss er styrende. Narum Bakken 

viser til kunsthistoriker Leif Østby som mener at estetikk alene ikke kan være grunnlag for en 

vurdering av kulturarven. Men man kommer ikke unna at den tidligere var en større og 

utslagsgivende del av arkitekturen. Østby hevdet også at stavkirkene og dens konstruksjoner 

var styrt av estetiske krav, og på den måten var de del av en mer estetisk bevissttilstand hos de 

som oppførte dem (Narum Bakken, 2019). Vakre, eldre bygg manifesterer kulturarven ved sin 

estetikk og det er ofte disse byggene vi passer på og verner. Var det mer fokus på estetikk som 

en helhet tidligere? Arkitekt Adolf Loos skrev i 1913 at kulturarven representerte 

klassesamfunnet og kun var noe det øverste sjiktet av befolkningen beskjeftiget seg med 

(Narum Bakken, 2019). Slik sett var kulturarv noe som truet et moderne og likestilt samfunn, 

og det ble dermed dets fiende. Det er samtiden som styrer og påvirker vår estetiske målestokk, 

og vår samtid fornekter estetikken, argumenterte Narum Bakken. Hvis det er slik, er ikke da 

bevaringen av Schiöll-gården og Halvorsens bevis på det motsatte? Visst ble det bekreftet av 

Riksantikvaren at bygården er en viktig del av bybildet og renovasjonen av Halvorsens er en 

tilbakeføring av en viktig institusjon i byen, men hva hadde blitt resultatet hvis de to i 

utgangspunktet ikke var estetisk tiltalende?  Et annet eksempel på at estetikk ikke er fornektet 
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er «tilbakeføringen» av Hasselgården på hjørnet av Torggata og Domkirken i Oslo. Bygården 

ble oppført i 1902 i tidstypisk arkitektur med spir og dekorasjoner, før den på 1970-tallet ble 

bokset inn av betongplater og gjort om til det ugjenkjennelige. I dag er bygningen «tilbakeført» 

slik den så ut i 1902 (Graff, 2019). Om dette har blitt resultatet kan diskuteres, men det vitner 

om en interesse for estetikk på lik linje med Schiöll-gården og Halvorsens Conditori.  

 

 

 
Hasselgården i 1902, 1970-tallet og i 2020. 

Foto: Wilse via Oslobilder.no, Wikipedia, Hannah Kirkestuen AS. 
 

Ruskin skrev: «Take proper care of your monuments, and you will not need to restore them» 

(Ruskin, 1885, s. 186). Ruskin kunne ikke ha vært mer korrekt i sine uttalelser, tas bygninger 

vare på så slipper man å måtte gå igjennom store prosjekter som restaureringer, 

rekonstruksjoner og kopiering. Ruskin mente ingen hadde rett på å røre dem i utgangspunktet, 

at de ikke tilhørte samtiden, men dels de som hadde bygget dem og dels de som kommer etter 

en selv. Det samtiden du lever i bygger kan du endre, rive og gjøre som du selv ønsker med. 
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Men det som andre gav sin styrke, rikdom og liv for å oppnå forsvant ikke når de gikk bort, det 

tilhører generasjonene som kommer (Ruskin, 1885, s. 186). Kontinuerlig vedlikehold gjør at 

man ikke trenger store renovasjoner for å redde bygninger, monumenter og kulturhistoriske 

objekter. Ruskin skrev: «A few sheets of lead put in time upon a roof, a few dead leaves and 

sticks swept in time out of a water-course, will save both roof and walls from ruin» (Ruskin, 

1885, s.  186).  

 

Uttalelsene til Ruskin må også sees i lys av tiden han levde i da det var mote flere steder i 

Europa, også i hans hjemland Storbritannia, å «tilbakeføre» eller bygge opp strukturer som 

skulle gjenoppstå i sine «opprinnelige» skikkelser. Denne holdningen var Viollet-le-Duc som 

nevnt en forkjemper for. Han var redd det skulle bli en monoton arkitektur hvor man kopierte 

seg selv. Han ønsket å restaurere et objekts historiske verdi, ikke dets historie. Viollet-le-Duc 

forsøkte å restaurere verdier av det som hadde blitt skapt i tidligere tider. Med et slikt resultat 

ender man opp med to scenarioer: imitasjoner uten karakter og fiktive forfalskninger med 

karakter. Uansett vil begge resultere i uoriginal arkitektur som igjen kan bli et autentisk 

monument av sin tid og dermed påvirke det kollektive minnet og den nasjonale identiteten 

(Kalcic, 2014, s. 131). I Viollet-le-Ducs mening er den som utfører en restaurering pliktig til å 

ha nok utfyllende kunnskap om en bygning før man starter med en restaurering. Gjennom 

nøyaktig forskning klarer man å avdekke konstruksjonen, materialene og interiøret. Dermed får 

man nok innsikt til fortiden for å kunne fullføre arbeidet (Kalcic, 2014, s. 135).  

 

Hasselgården ble nevnt som et eksempel for å belyse en tilbakeføring i Oslo. Sammen med 

Schiöll-gården og Halvorsens har det de siste årene foregått flere slike restaureringsarbeider. 

Det kan virke som det har blitt «mote» med et ønske om å tilbakeføre til det «originale» så godt 

det lar seg gjøre. Doblouggården i Storgata 1, Nedre Slottsgate 10, Helgesensgate 18 og nå 

senest Stortorvet 5 er bare et par eksempler på dette.  I Aftenposten kunne vi blant annet lese at 

mange inngangspartier i hovedstaden tilbakeføres til slik de opprinnelig var. Det kan være snakk 

om små eller store inngrep, men stadig flere henvender seg til Byantikvaren for råd. Det har blitt 

«tidsriktig» å være stilriktig (Bakkemoen, 2016). Adressene er kun et lite utvalg og alle har mer 

eller mindre små og store arbeider utført. Enten det er i form av dører, vinduer, stukkatur, 

fjerning av maling på naturstein eller bygge om og fjerne elementer som i utgangspunktet er 

fremmede. Alt dette vitner om en bølge av aktualitet for estetikken og i det arbeidet som blir 

utført i «estetikkes navn», kan vi finne tråder som leder oss tilbake til Pedersens begreper og 

Christensens prinsipper.  
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Ønsker man å tilbakeføre en bygård kan alle fem autentisitetsbegreper oppnås. Den visuelle 

autentisiteten, form- og håndverksmessige autentisiteten (prosessuellautentisitet) og den 

kontekstuelle autentisiteten vil være enklere å oppnå på lik linje med rekonstruksjonsprinsippet 

og det historiske ekvivalensprinsippet. Tilslutningsprinsippet, den materielle autentisiteten og 

opphavsautentisiteten kan være mer krevende å oppnå da de alle har større kriterier å etterfølge. 

Det betyr likevel ikke at det er umulig, som nevnt tidligere er opphavsautentisiteten individuelt 

avgjørende da den kan, og bør, deles inn i flere underliggende «grader». Autentisitet som en 

helhet kommer i like mange utgaver som autonome stater (Lowenthal, 1994, s. 63). Begrepet 

kan deles inn i en uendelig lang rekke av beskrivende elementer, fra det Pedersen introduserer 

til grader av «unikhet», status, kontekst, estetisk tiltrekning, identitet eller hva som enn måtte 

bli sett på som «viktig» (Lowenthal, 1994, s. 63). Dette viser at autentisitet kan være et krevende 

begrep som hele tiden er i endring, endrer verdigrunnlag og er mer eller mindre personlig i den 

form av hvem som definerer hva som er autentisk og hvilke verdier som bør vektlegges. 

 

I 1982 kom den største satsingen for estetikk med statens byggeskikkutvalg.12 Dette førte til et 

styrket fokus på området. Etter et slikt «løft», hva velges ut for bevaring og hvilke narrativer 

tas med videre? Slike spørsmål vil alltid være kjernen innen forvaltningen: hva vår fremtidige 

kulturarv skal bestå av, og ikke minst hvilke stemmer som skal høres. I dag er vi for eksempel 

mer positive til historismen i arkitekturen enn man var under funksjonalismens glanstid (Narum 

Bakken, 2014, s. 21). Når våre vurderinger endrer seg så drastisk, er det som regel den allmenne, 

eller personlige smaken med hva man liker og misliker som har endret seg (Narum Bakken, 

2014, s. 19). De valgene som ble gjort for estetikken hos Halvorsens henger sterkt sammen med 

hva som skulle formidles. Dette kommer klart til uttrykk i Ødegårds svar på hvorfor man ikke 

valgte å gå inn for en tilbakeføring til den perioden anbefalt av NIKU, men holde seg til 1905. 

Narrativet som Ødegård tok med seg videre til ferdigstillingen av lokalet blir derfor spennende 

med tanke på hvilken tidsepoke han ønsket å videføre. På spørsmål om det ville vært aktuelt å 

vise historien tydeligere frem, virker det ikke som det var aktuelt med det første: «[…] det vil 

tiden vise» (Intervju 1,16/1/20).  

 

5.6 «Stedet» som en opplevelse 

Med Schiöll-gårdens rike historie mente Geiran at fasadebevaring var en mer riktig og bedre 

løsning fremfor total rivning og nybygg. Verken riksantikvaren eller byantikvaren har 

 
12 Et statlig utvalg opprettet 1982 for å overvåke utviklingen av byggeskikken i landet (Norum Bakken, 2019). 
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presedens når det kommer til bevaring av interiør. Dette er, som Geiran poengterer, et felt som 

kan by på utfordringer, da hus og bygg gjerne er i privat eie: «Vi ønsker ikke å invadere folks 

hjem heller» (Intervju 2, 23/1/20). Interiører er en vesentlig del av vår hverdag og omgir oss 

hele tiden, enten det er hjemme, på jobb eller steder vi besøker. Interiøret har oppgave å samle 

mennesker, hevder arkitekt Christian Norberg-Schulz (1992, s. 89). Interiør og rom har fra 

gammelt av vært oppfattet som et mikrokosmos, der alle fire vegger, tak og gulv representerer 

en begrenset synsrand: himmelen og jorden. Det er her vi finner trygghet og rommet gir en 

følelse av nærhet. Interiøret bringer oss nærme tingene, både som opplevd fenomen og som et 

slags forstått vesen (Norberg-Schulz, 1992, s. 89). Det er gjennom slike opplevelser, at 

forståelsen for all mediaomtalelse rundt oppussingen av Halvorsens gir mening. Som et 

vannhull for byens kakemonser har det i over hundre år gitt næring og vært et kjent og kjært 

tilholdssted. Ved å rokke ved dette fundamentet tar det også bort en trygghetsfølelse, og bygger 

opp under en viten om at det kommer til å bli endringer. Interiørets oppgave som samling av 

verden går da i glemmeboken, og man mister forholdet til virkeligheten.  

 

En annen viktig side ved interiøret er at det er i konstant endring - det også følger moter. Siden 

1980-tallet har det vært en rådende trend i de nordiske landene, at interiøret skal være hvitt og 

enkelt. Det har blitt et nøytralt, «eskeaktig» volum begrenset av uartikulerte flater og 

stemningsløse lysinntak, mener Norberg-Schulz (1992, s. 108). Denne «hvite atmosfæren» og 

det stemningsløse lyset har også påvirket Halvorsens fra rundt 2000 og frem til 2014. Allerede 

fra 80-tallet ble lokalene gjort lysere, hvitere og mer nøytrale (Verweij, 2014, s. 58). Interiører 

skaper unike atmosfærer. Den omgir oss og gir en opplevelse av å være på et bestemt sted. Den 

har evnen til å ta deg med til en annen tid. Med andre ord kan den manifestere en identitet. 

Gjennom interiøret og atmosfæren den skaper settes vi i en stemning, som igjen skaper en 

overensstemmelse mellom den indre og ytre verden. Interiøret gir livet mening. Ethvert sted 

har sin egen «romstruktur», og består i et forhold mellom horisontale og vertikale retninger og 

begrensninger (Norberg-Schulz, 1992, s. 27). Det horisontale omfatter alle de «rytmer» som 

utgjør dagliglivet på jorden, mens det vertikale representerer en «spenning› som går ut over det 

«jordiske». Atmosfæren derimot betegner en slags generell tilstand: «[Atmosfæren] foreligger 

som en utpreget helhetsopplevelse, men er først og fremst betinget av hvordan jord og himmel 

er, som grenseflater i det rommet vi oppholder oss i» (Norberg-Schulz, 1992, s. 25).  «Rom» 

og «atmosfære» er dermed to sider av samme sak, den helheten vi kaller et sted (Norberg-

Schulz, 1992, s. 25).   
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Det første møtet med et sted, uavhengig av hvor det måtte være, manifesterer seg som en 

opplevelse av spiritus loci - «stedets ånd». Dette er spesielt tydelig, og et mye utforsket begrep 

brukt i arbeid med kunstnerhjem. Spiritus loci viser til det avtrykk store personligheter setter 

på sitt nærmiljø (Langslet, 2006, s. 11). Denne ånden gjør avdøde mennesker levende og styrker 

gjerne personinteressen for dem. Det å bruke ting for å fortelle historier som en inngangsport 

til kunnskap er ikke noe nytt fenomen, og kan også brukes på historiske hus og interiører. 

Folklorist Torunn Selberg skriver at det å kunne vandre i og iscenesette fortiden gjør at man 

lærer om historien på en annen måte enn gjennom skrift og fortelling (Selberg, 2002, s. 22).  

 

Hadde mer av det originale fra byggeåret blitt beholdt, gjenskapt eller restaurert hos Halvorsens, 

ville fortellingen til lokalet og konditoriet kommet tydeligere frem. Gjenstander har den styrken 

at de kan levendegjøre historien på en unik måte. Ved hjelp av stedet og fortellingen kan man 

få en opplevelse av noe autentisk. De tre, stedet, fortellingen og autentisiteten, utgjør en helhet 

jeg mener kjennetegner historiske bygg og interiører. De fremstår ikke som individuelle 

identiteter, men overlapper hverandre og kan virke inn på ulike plan i bevisstheten og 

oppfattelsen, ikke bare av et sted, men også objekter som for eksempel en bygård og et 

konditori. Når individer har et forhold til et sted tillegger vi det mening når det hele oppleves 

(Selberg, 2007, s. 13). Med det som bakgrunnsteppe kan vi se på den nostalgiske opplevelsen 

til to stamgjester ved Halvorsens, søstrene Lillian Skovli og Astri Hessan. Deres forhold til 

stedet strekker seg nesten 60 år tilbake i tid, og de har møttes her ukentlig. Når de får vite at det 

skal pusses opp sier en av dem: «Hvor skal vi gå henne nå’a?» (Halvorsen, 2014). 

 

 
Halvorsens Conditori rundt 1925. Foto: Herson via Oslobilder.no (2020). 
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6. Postludium  

I denne studien har jeg funnet ut at bevaringsarbeider lik den som ble utført på Schiöll-gården 

og Halvorsens Conditori kan by på utfordringer når prinsipper for bevaring anvendes og ulike 

syn på autentisitet kommer i spill. Det finnes ingen «rett» eller «gal» fremgangsmåte, ei heller 

ett sluttprodukt som kun finnes i et av de presenterte prinsipper og begreper. Bevaring og 

konservering kommer i alle former og nyanser, enten det er arbeid på bygårder fra 1800-tallet 

og dets konditorier eller middelalderkirker. Det handler ikke om kun å bevare et materiale, men 

også «ånden»: det immaterielle og autentisiteten til bygningen. I tillegg tillegges bygg verdier 

knyttet til kulturarv og fortellinger. Sammenfallende med dette er det også essensielt å ta 

objektets forhold til samfunnet inn i et slikt regnestykke. 

 

Arbeidet utført på Schiöll-gården og Halvorsens viser hvor krevende og flytende autentisitet og 

bevaringsarbeid kan være. Wessels gate 15 hadde fra start en klar visjon, en klar retning og en 

konservator som visste hvor han ville. Situasjonen i Prinsens gate 26 var den strake motsetning. 

Da flere av de involverte i prosjektet måtte gå som følge av den store budsjettsprekken, og 

Georg Duller bortgang midt i arbeidet, førte dette med seg konsekvenser for sluttresultatet. Fra 

det som, ifølge Duller, skulle bli en tilbakeføring mot 1881 endte Halvorsens opp med å bli en 

moderne hybrid med stilreferanser til 1905, og med en mer personlig smak fremfor å følge 

fagfolks anbefalinger. Dette er selvsagt en eiers fulle rett da interiør havner i en posisjon hvor 

de rådende etater kun kan komme med anbefalinger og føringer. Resultatet av både Schiöll-

gården og Halvorsens viser hvor viktig det er å ha en klar plan med klare visjoner for 

sluttresultatet og det får det resultatet det får: en hybrid av ulike kompromisser. Selv om 

bygården kun har skallet igjen og konditoriet er totalt gjenoppbygd har de begge havnet i en 

posisjon hvor de enten har hatt en «fot» innenfor alle prinsipper og begreper eller har havnet i 

dem alle som et sluttresultat. For dem som frekventerte Halvorsens før 2014 vil nok åpningen 

være et kjærkomment innslag og de vil kjenne seg igjen. Spørsmålet blir om fasadebevaring og 

kopiering bør bli vanligere i kulturminneforvaltningen eller om dette kun skal gjelde i særegne 

tilfeller som for eksempel når Stortinget trenger mer plass. Kulturminnene er vår oppgave som 

samfunn å ta vare på etter beste evne. Om aktørene har lykkes i casene som er diskutert her, får 

bli opp til hver enkelt å bestemme. Det levner likevel liten tvil at Schiöll-gården er ett «smykke» 

i Oslos bykjerne der den troner i sin italienske ungrenessanse ved siden av Stortinget, og at 

Halvorsens igjen har inntatt tronen som Oslos eneste gjenlevende Christiania-konditori med 

den historikken nettopp det inkluderer. 
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Vedlegg 1. 

Intervjuguide Jørn Ødegård 

Kontekst 

 Hvorfor en tilbakeføring? 

 Er tilbakeføringen et «salgstrick», eller en generell interesse? 

 Dere har aktivt gått ut å si dette er en tilbakeføring fremfor rekonstruksjon eller 

restauring. Hvorfor? Hvilken mottakelse har dette fått?  

 Hvilken fagkompetanse har ligget til grunn for de ansvarlige i prosjektet? 

Praksis 

 Hvorfor 1881 fremfor andre år? Hvordan har dere brukt NOKU-rapporten? Er den aktiv 

brukt? 

 Hva legges det egentlig i begrepet ‘tilbakeføring anno 1881’? Estetikk anno 1881? 

Materialvalget? Hvor viktig er det å benytte håndverkstradisjonene? Eks mørtel alla 

1881? Er lokalet det samme eller har det endret seg? Hva med salgsdisken, står den på 

samme sted? Tillater man seg å gjøre endringer, frie tøyler? Eller er ikke dette tiltenkt 

enda? 

 Hvilke komprimer har dere inngått? Har enkelte valg falt bort fremfor andre?  

 Hva med interiøret? Tro kopier, tidsriktig eller moderne?  

 Hvilken rolle spiller du, Jørn Ødegaard, i prosessen? 

Bruk 

 Skal brukshistorien til lokalet vises frem, eller formidles kun 1881? 

 Hvem er tilbakeføringen viktig for? Kjennere av historien, arkitektur, konservering eller 

mannen i gata? 

 Har dere tenkt på oppussingen med Grand Cafe? Var dette noe som ble tatt med i 

evalueringen om tilbakeføringen? 

Forvaltning 

 Hva legger du/dere i en tilbakeføring? 

 Når Schiöll-gården ble kjøpt opp av Stortinget på 70-tallet, samt ved nåværende 

restaurering, har Halvorsens fått bli værende. Dette viser at konditoriet innehar en verdi. 

Hvorfor tror du Halvorsens betyr så mye og ser du for deg en bedre forvaltning av 

lokalene i fremtiden? Og hvilke tiltak vil tas i bruk får å minske bruksslitasjen? 

 I hvor stor grad har byantikvar/riksantikvar vært involvert i prosessen? 


