
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Oslo

Kommune: 301/Oslo kommune

Opprinnelig funksjon: Skole

Nåværende funksjon: Kontorer

Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Totalt antall bygg: 3 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
6611334 Munchsgt. 4 1883 - 1885 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 80478089 208/368

Vern kompleks
Formål: Formålet med vernet er å sikre den arkitektonisk verdifulle fasaden av Oslo handelsgymnasiums opprinnelige bygning.

Begrunnelse: Borgarting lagmannsrett som helhet vurderes ikke verneverdig fordi det er et moderne kontorkompleks uten spesiell
sektortilknytning. Gatefasaden til det gamle Oslo handelesgymnasium som i dag utgjør en del av dette kontorkomplekset,
fremstår imidlertid som opprinnelig og bør vernes.

Omfang: Vernet omfatter gatefasaden til det gamle Oslo handelsegymnasium, Munchs gate 4.

Beskrivelse kulturmiljø
Anlegget står i dag kun med fasade mot Munchs gate. På sidene er det bygget inntil med nyere bygg. Borgarting lagmannsrett er lokalisert i et moderne
og funksjonelt kontorbygg, men innredning og struktur er ikke spesielt sektortilknyttet.

Eiendomshistorikk
For omkring 120 år siden bidro Oslo kommune til å kjøpe tomten der Oslo Handelsgymnasium skulle ligge. Den kostet 42.700 kroner. Børskassen bidro
til innkjøpet med 20.000 kroner. Det skulle bygges stort, men rimelig. Byggebudsjettet var først på 100.000 kroner, men for å få til byggets monumentale
karakter, ble det tilleggsbevilget fra Gymnasiets fond 7.000 kroner. 3.100 ble samlet inn fra byens forretningsmenn. Disse ble brukt til fasadens
utsmykking vesentlig med terrakotta, hugget granitt og flotte murmalerier på fasaden i tredje etasje. De totale byggekostnadene ble på noe under
165.000 kroner.
 Skolen holdt til her til 1946. Bygget er siden brukt til kontorer, sist for Teledirektoratet.

Verneverdige bygg

Byggnr: 6611334

GAB nr: 80478089

Navn: Munchsgt. 4

Oppført: 1883 - 1885

KOMPLEKS 13625001 Borgarting lagmannsrett, Munchkvartalet

Side 1



Det opprinnelige Oslo Handelsgymnasium er bevart som fasade og noen få interiører.
Opphavsrett: Entra.

Det nye bygget til Borgarting lagmannsrett er knyttet
til Munchsgt. 4 med en gangbro.Fasadene sett fra
Keysersgt. Opphavsrett: Domstoladministrasjonen.

Gangbro knytter nybygget til det gamle handelsgymnaisiet i
Munchsgate.  Opphavsrett: Statsbygg.

Kartunderlaget viser opprinnelig utstrekning for Munchs gate 4 før justeringene i
tilknytning til omgivende bygninger. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: ENTRA

GAB nr: 80478089

Gnr/bnr: 208/368

Oppført: 1883 - 1885

Byggherre: Oslo handelsgymnasium

Arkitekt: Henrik Nissen og Holm Munthe

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Offentlig forvaltning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Reguleringsplan S-2255, Område for Offentlig
bygning

Vernestatus: Annet vern: Registrert som bevaringsverdig på
Byantikvarens Gule liste

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: STATSBYGG

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Fasaden mot Munchs gate er utformet symmetrisk med et framskutt midtparti med inngang. Den er utstyrt med et markant inngangsportal, buede
vinduer, klassisistisk gesimsdekor og flotte og sjeldne grafitto-dekorasjoner mellom vinduene i 3. etasje. Store deler av bygget ble revet i 1979. Restene
(blant annet gatefasade og entre) ble sammenbygget med omgivende bygning og inneholder nå i hovedsak kontorer. Det opprinnelig gedigne
inngangspartiet er i dag stengt og inngangen og trappeforbindelsen ligger nå i det nyere bygget på siden. Den opprinnelige entreen med pilasterdekor er
bevart. Det gamle trapperommet er ombygget med etasjeskiller, men de gamle søylene og noe mer dekor fra det opprinnelig flotte trapperommet er
bevart og utstilt.

Sammendrag bygningshistorie
Munchs gate 4 ble oppført for Christiania Handelsgymnasium i 1885. Skolen holdt til der til 1946. Inneholdt opprinnelig klasserom, vaktmesterbolig,
kontorer, lærerværelse, bibliotek og laboratorier samt bolig for direktøren.
I 1979 gjennomgikk bygningen en modernisering. Den ble delvis revet og bygget sammen med teledirektoratet.
2005 ble bygget ble fullstendig rehabilitert og er nå en del av Borgarting lagmannsretts lokaler.

Bygningshistorikk
1883 1885 Oppført som skolebygning for Oslo Handelsgymnasium. Inneholdt opprinnelig klasserom, vaktmesterbolig, kontorer, lærerværelse, bibliotek

og  laboratorier samt bolig for direktøren.

1979 Bygget gjennomgikk en modernisering. Den ble delvis revet og bygget sammen med teledirektoratet.

2005 Bygget ble fullstendig rehabilitert.

Vern
Formål: Formålet med vernet er å sikre den arkitektonisk verdifulle fasaden av Oslo handelsgymnasiums opprinnelige  bygning.

Begrunnelse: Det knytter seg kulturhistoriske verdier til bygningen som sete for Oslo handelsgymnasium, og arkitekturhistoriske verdier
til anlegget som et flott og påkostet anlegg fra slutten av 1800-tallet.

Omfang: Vernet omfatter gatefasaden til det gamle Oslo handelsgymnasium, Munchs gate 4.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

 Foto: ENTRA.
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