
  

 

 

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2014 

 

 

Knut Fægris hus 
G nr. 165/B nr. 471 Villaveien 9, Bergen 

Behandling av mural jugendstilsdekor i hall og 
trapperom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mur og Mer prosjekt/ rapport nr. 13/2014. Knut Fægris hus. Behandling av mural jugendstilsdekor i hall. 
 

2 
Mur og Mer. Org.nr. 999 541 119. Mellomhagen 26, 3261 Larvik. Tlf. 92 880 113. hilde.berntsen@murogmer.no. www.murogmer.no 

 

Sammendrag 
 

Malte overflater på mur i hall og trapperom i Knut Fægris hus, Villaveien 9 ble behandlet i uke 21 og 22.2014. 

Behandlingen ble gjort på alle dekorerte overflater, og bestod i rensing, reparasjoner, fastlegging og 

retusjering. Opprinnelig dekor ble utført i 1905, men har omfattende overmalinger fra 1996. I 1996 ble 

overmalinger og retusjeringer gjort på urensede overflater, og reparasjonene fra den gang ble tilpasset en 

skitten bunn med svært mørk valør. Sluttresultatet etter rehabilitering i 2014 gir derfor til dels et ujevnt 

resultat, der 1996-overmalingene fremstår som mørkere partier enn den opprinnelige nå rensede dekoren. 

Overmalingene fra 1996 er omfattende, men det er likevel tatt et valg om å behandle disse overflatene på lik 

linje med de opprinnelige 1905-overflatene uten nye overmalinger av disse i et forsøk på tilbakeføring. 

Metoder benyttet ved behandlingen i 2014 er reversible, der det kun er foretatt retusjeringer på nye 

reparasjoner.  

I et avgrenset område, på 1. etasjens østvegg ved overgang vegg/ himling, var det nødvendig å fjerne 

opprinnelig saltskadet materiale. Dette ble gjort ved avtegning og rekonstruksjon av opprinnelig materiale og 

motiv. Arbeidet ble utført av Wolf Konservering, og er dokumentert i separat rapport.1 

 

 

 

 

                                                             
1 Wolf, J.2014: Mural jugendstildekor, Konserveringsrapport i Knut Fægris hus.  
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FIGUR 1. HALL SETT MOT SYD ETTER FERDIGSTILLING AV KONSERVERINGSFAGLIG BEHANDLING AV MURALMALERIER, MAI 

2014.            (FOTO: MUR OG MER, MAI 2014). 

1. Bakgrunn 
På oppdrag for Universitetet i Bergen, Eiendomsavdelingen har Mur og Mer i samarbeid med Wolf 

konservering utført konserveringsarbeid på veggdekor i hall og trapperom, Knut Fægris hus, Villaveien 9. 

Arbeidet ble utført i perioden 19.-29.5.2014. 

2. Historikk og verneverdi2 
Knut Fægris hus ble reist i Villaveien 9 i 1885-86 på Nygårdshøyden i Bergen, nyrenessansevilla tegnet av 

Schack Bull som bolig for Joachim E. Lehmkuhl. Villaen har siden 1959 vært i universitetets eie, og 

fungerer i dag som representasjonslokaler.  

Dekorasjonene i hall og trapperom ble malt ved eiendomsoverdragelse og ombygging av rommet i 1905. 

Interiøret i hallen beskrives som et av svært få kjente Jugendstilinteriører av denne kvaliteten i Bergen3. 

Villaveien 9 er i henhold til landsverneplanen for statens kulturhistoriske eiendommer i vernekategori 14.  

3. Beskrivelse av dekor, teknikk og materialer 
3.1. Motiv og teknikk 

Veggmaleriene er en del av et helhetlig jugendstilsinteriør i trappehallen.  I 1. etasje er dekoren å finne på 

øvre del av veggen, over en stukkbrystning som i dag er eikeimitert. På veggene sees lilje- og 

bladornamenter som slynger seg rundt imiterte smale støpejernsøyler. Videre oppover trappeløpet 

gjenfinnes de malte støpejernsøylene i en mer forkrøppet variant i kombinasjon med imitert 

                                                             
2 Historikken er begrenset på grunn av begrenset tilgang til arkivalia. Opplysningene bygger hovedsakelig på 

fredningsdokumentene fra 2001.  
3 Forvaltningsplan UiB, objekt 100259, Villaveien 9. s. 6.  
4 Forvaltningsplan UiB, objekt 100259, Villaveien 9. s. 3. 
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støpejernsbrystning med påmalte treelementer som gjenspeiler den reelle eikehåndløperen som er festet 

til veggen i brystningshøyde. Dekoren følger trappeløpet opp på reposet i 2. etasje. Fargeholdningen er 

grønt, hvitt, gult og rødt i de florale elementene på en opprinnelig lys gulgrønn bakgrunn. Himlingen har 

samme fargevalg på de florale elementene – her på en hvit bunn.  

Det er hovedsakelig blitt benyttet en frihåndsteknikk i kombinasjon med noe strek- og sjablon i border.  

3.2. Materialer 
Bindemiddelet benyttet i dekoren er oljeholdig. Malingslaget ligger direkte på en oljeholdig seis som er 

lagt på pussen for å gi en jevnt sugende bunn for malingslaget. Finpussen er kalkholdig – trolig ren kalk 

med et fingradert tilslag. Materialsammensetning i hovedpuss er ukjent5.  

 

4. Tidligere tiltak 
Av tidligere tiltak som er kjent på veggmaleriene er behandling av disse som en del av et større 

restaureringsarbeid i 1995-966. Også den gangen var det mye vannskader i tilknytning til takvindu mot øst. 

Dekorasjonene på 2. etasjes østvegg og skråtak ble derfor rekonstruert. I tillegg ble det gjort en del 

flikkreparasjoner generelt i rommet. Dette innebærer at det meste av bunnfargen i de ensfargede 

partiene ble overmalt, mens den originale rankedekoren fortsatt er bevart uten særlige retusjeringer eller 

overmalinger. Det ble i 1995-96 benyttet alkydmaling tilsatt tørrpigment i pasta, blandet på stedet. Før 

malerarbeidet startet ble overflatene ikke renset7. Det rekonstruerte malingslaget på østvegg og skråtak i 

2. etasje ble påført over en helsparklet bunn. Sparkellaget er bindingssterk uten tilslag. 

Gjenkjennelig for de rekonstruerte og overmalte malingsflatene fra 1996, er at disse har en mattere og 

relativt tykk malingsflate uten krakeleringer eller ujevnheter. Dette står i kontrast til de finkrakelerte, 

relativt blanke originale overflatene med synlig form av sandkorn under malingsflaten. Likeledes er 

fargeholdningen i de rekonstruerte overflatene i dag noe kaldere og blekere enn den opprinnelig 

benyttede paletten.  

I tillegg til de helhetlige utbedringene som ble gjort i 1995-96, har det blitt gjort reparasjoner i form av ny 

innkassing med malte overflater rundt rør rett syd for inngangsdør i 1. etasje. Dette ble gjort på 2000-

tallet etter en vannlekkasje fra toalettet i 2. etasje8.  

 

 

                                                             
5 Underliggende puss er ikke undersøkt, men det opplyses i verneplanen at rommet skal til dels ha rappede 

vegger. Dvs at pusslaget da er bygd på hønsenetting/ strå lagt over eksisterende trekonstruksjoner, panel eller 

bindingsverk.  
6 Forvaltningsplan UiB, objekt 100259, Villaveien 9. s. 6. s. 13.  
7 Muntlig meddelelse 10.4.2014, Utførende i 1996, Malermester Erling Cornelius, den gang ansatt hos Bratfoss 

A/S, Oslo. Erling Cornelius var innleid av Malermester Knut Knutsen som utførende dekorasjonsmaler for dette 

prosjektet. Cornelius utførte også ådring på stukkbrystningen.  
8 Muntlig, mai 2014: UiB v/ Åse Tveitnes.  
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FIGUR 2. OPPRINNELIG RANKEBORD, 2. ETASJE, SYDVEGG. (FOTO: MUR OG MER MAI 2014) 

 

FIGUR 3. REKONSTRUKSJON FRA 1996. 2. ETASJE, ØSTVEGG. REKONSTRUKSJONEN ER FORMSIKKER, MEN SAMMENLIKNET 

MED ORIGINALEN KAN VI SE AT MATERIALENE ER AVVIKENDE, DER SANDSTRUKTUR MANGLER, GLANSEN ER MATT OG 

FARGEHOLDNINGEN ER NOE BLASSERE. (FOTO: MUR OG MER MAI 2014). 
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5. Tilstand 
Malingslaget var før behandling generelt godt avbundet og maleriene var i en generelt god tilstand på 

innvendige vegger. Skadeomfanget er avgrenset til bestemte områder i rommet, særlig yttervegg mot øst.  

 

5.1. Sot og fett på overflater 
Alle overflater var før behandling svært skitne, der skitten primært bestod av sot og støv som var bundet i 

fett til malerflaten. De svært skitne overflatene skyldes at veggene trolig aldri har vært renset. Det har 

vært fyrt med olje/ parafin i rommet.  

 

5.2. Fuktrelaterte skader 
I forbindelse med tidligere lekkasjer fra takvindu mot øst var det en del fuktrelaterte skader på vegg- og 

skråtakflater i dette området, dessuten i østre del av nordvegg og i overgang mellom vegg og himling i 1. 

etasje. Dette artet seg som: 

Opprinnelig dekor i form av lilje på en 

lys gulgrønn bunn. Den mørkere 

grågrønne flaten er overmaling av 

bunnen fra 1996.                            

(Foto: Mur og Mer, Mai 2014) 

     FIGUR 4 
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1. Bortfall av puss- og malingslag 
2. Saltutblomstringer 
3. Bom mellom puss og malingslag 
4. Oppsprekking av sparkellag (fra 1996) med tilhørende malingslag.  
5. Pulveriserende puss 
6. Brune misfarginger i form av avrenning på malingsflaten.   

 

Fuktskadene var særlig fremtredende på østveggens skråtak og østvegg i 2. etasje. Dette er områder med 

hele rekonstruerte malingsflater fra 1996. Det bindingssterke sparkelet som ble benyttet i 1996 hadde 

forsterket skadebildet da fuktigheten i det underliggende porøse materialet hadde presset de 

diffusjonstette overflatene ut i flak. Skadene bredte seg til de østre delene av både nord- og sydvegg som 

har originale malingsflater. I tillegg var det synlige saltskader på originaldekor rett under etasjeskille/ i 

overgangen mellom himling og østvegg i 1. etasjens nordre del. 

På sydveggen er trolig det meste av den opprinnelige malingen bevart. I området var det mye 

krakeleringer på hele veggen. Dette artet seg som oppskallinger, løse malingsflak og noe materialbortfall. 

Trolig skyldes dette store temperatursvingninger etter tidligere bruk av vedovnen som er bygd inn i denne 

veggen. 

 

5.3. Mekaniske skader 
Hele sokkelområdet langs trappens opp- og inntrinn hadde puss- og malingsskader etter fjernet 

sekundært parkettbelegg. 

Bortsett fra de fuktrelaterte skadene og de nevnte krakeleringene, så er veggene før behandling i en god 

tilstand. De få øvrige skadene i rommet var små, og var primært forårsaket av mekanisk belastning som 

oppheng av bilder, ledninger og lamper, dessuten mindre støtskader fra publikum.  
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FIGUR 5. VANNSKADER PÅ ORIGINAL DEKOR PÅ SYDVEGG.             FIGUR 6.DETALJ. SYDØSTRE HJØRNE, SKADE SYD.                                                      
(FOTO: MUR OG MER, MAI 2014)                (FOTO: MUR OG MER, MAI 2014) 

           

 

FIGUR 7. SKADE ETTER VANNLEKKASJE. ØSTVEGG, OVERGANG TAK, VEGG, 1. ETASJE. (FOTO: MUR OG MER, MAI 2014) 
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FIGUR 8. KRAKELERT OVERFLATE, 1. ETG. SYD.                                 FIGUR 9. RENNMERKER OG OPPSPREKKING I SPARKEL                                                                                                                                                                                                                                                                        

(FOTO: MUR OG MER, MAI 2014)                                                REKONSTRUERTE OVERFLATER FRA 1996, ØSTVEGG.   
               (FOTO: MUR OG MER, MAI 2014).              

 

6. Behandling 
6.1. Rensing 
På grunnlag av tidligere prøveoppsett9 ble alle murale overflater våtrenset ved bruk av tri-

ammoniumcitrat 2%. I enkelte svært skitne områder ble det benyttet en 5% oppløsning. Denne 

metoden er lite mekanisk belastende, og ga gode resultater. Etter rensing ble løsningen umiddelbart 

nøytralisert med rent vann.  

                                                             
9 Berntsen, H.V.: Notat Mur & Mer p.3. Anbefaling av tiltak, Knut Fægris hus, april 2014.  
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FIGUR 10. DEKOREN BLE RENSET MED BOMULLSPINNER. DE MONOKROME, UDEKORERTE FLATENE BLE RENSET MED STØRRE 

BOMULLSFLAK. RENSINGEN GA GODE RESULTATER.  (FOTO: MUR OG MER, MAI 2014). 

 

På grunn av naturlig aldring i form av misfarging og slitasje, sammen med 1990-tallets feiltolkning av de 

opprinnelige fargene, er sluttresultatet likevel noe ujevnt. Dette viser seg blant annet ved at de 

opprinnelige fargene fremstår lyse og fargesterke, mens de rekonstruerte og overmalte områdene har en 

mørkere, kaldere og mattere valør.  

 

 

FIGUR 11. DELVIS RENSET OVERFLATE, OMRÅDE UNDER TRAPP. (FOTO: MUR OG MER, MAI 2014) 
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FIGUR 12. DETALJ AV RENSET OMRÅDE UNDER TRAPP. (FOTO: MUR OG MER MAI 2014). 

 

6.2. Reparasjoner, kitting 
Det ble gjort reparasjoner i pusslag av varierende dybde. I områder med reparasjoner dypere enn 2 mm 

ble det benyttet en finkornet sand i gradering 0-0,5 mm som grovpuss. Etter opptørking ble denne påført 

en slett finpuss som underlag for malingslaget. Til finpuss ble det i større reparasjoner ble det benyttet 

kalkmørtler basert på 1 del kalk : 3 deler marmormel. I mindre reparasjoner ble det benyttet Modostuc, et 

diffusjonsåpent akrylsparkel.  Det har vært mye saltskader i rommet, særlig i overgang mellom 1. og 2. 

etasje og på østvegg. Mye av skadene viste seg som ujevne malingslag på grunn av underliggende 

saltutblomstringer. Saltholdig pulveriserende materiale ble fjernet, mens områder med mindre skader ble 

i hovedsak bevart, og heller retusjert lokalt på de til dels ujevne overflatene. Fuktforholdene i rommet i 

dag er stabilisert, og dette er derfor en teknisk forsvarlig antikvarisk riktig måte å bevare mest mulig 

originalt materiale.  
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Reparasjonenes overflater ble bygd opp i overkant av veggliv og deretter skåret i nivå med det øvrige 

vegglivet for å oppnå en åpen struktur. En overflate tilsvarende den opprinnelige pussflaten med så vidt 

synlig sandkornstruktur ble tilstrebet. 

BOM MELLOM MALINGSLAG OG PUSS, DESSUTEN 

SALTINFISERT PUSSOVERFLATE BLIR HER FJERNET. 

(Foto: Mur og Mer mai 2014) 

 

 

 

 

    FIGUR 13 
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FIGUR 14.JOVANA WOLF GJØR REPARASJONER MED KALK-          FIGUR 15. MINDRE REPARASJONER BLE UTFØRT MED                                                     

MØRTEL I 2. ETASJENS SYDØSTRE HJØRNE.                                          MODOSTUC OG DERETTER RETUSJERT MED GOUACHE.                                                  
STORE REPARASJONER BLE RETUSJERT MED OLJEMALING               (FOTO: MUR OG MER MAI 2014)                                                                                        

(FOTO: MUR OG MER MAI 2014)                      

 

6.3. Fastlegging 
I områder med løse malingingsflak ble disse festet og lagt ned med varmeskje og et termoplastisk lim,  

Plextol D500. Fastlegging ble primært gjort i områder som er tilgjengelig for berøring fra publikum, særlig i 

tilknytning til håndløperen opp trappa. I tillegg ble det gjort en del fastlegging i øvre del av sydveggen for 

å gi en bedre estetisk effekt av alle oppskallingene i området. Det er imidlertid viktig å påpeke at det 

fortsatt er mange oppskallinger i dette området. På grunn av den utilgjengelige beliggenheten vurderes 

overflatene på denne veggen likevel som stabile uten fare for materialtap.  
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FIGUR 16. FASTLEGGING AV OPPSKALLINGER MED LIM OG VARMESKJE PÅ SYDVEGGEN. (FOTO: MUR OG MER MAI 2014) 

 

6.4. Retusjering  
Det ble retusjert i de reparerte områdene. I tillegg ble enkelte partier i overgang mellom opprinnelig 

dekor og rekonstruksjoner fra 1996 forsøkt dempet ned. Malingen ble blandet og tilpasset på stedet. 

Retusjeringene er integrerte og det er tilstrebet en tilsvarende glans, farge og overflatestruktur som det 

omgivende eksisterende maleriet. Det ble benyttet oljemaling og gouache til retusjeringen i tillegg til noe 

pastellkritt for neddemping.  

Oljemalingen ble benyttet i større reparasjoner på berøringsutsatte områder. Ved retusjering av kunst og 

antikvarisk verdifulle overflater er det ønskelig i mest mulig grad å benytte vannbaserte, reversible 

medier. I tilfellet Knut Fægris hus var dette imidlertid verken teknisk forsvarlig eller estetisk 

tilfredsstillende. De opprinnelige overflatene er opake med en svært homogen karakter. Dette innebærer 

at et vannbasert og reversibelt medium ikke ville være tilstrekkelig dekkende og dermed ikke kunne bidra 

til å dempe skadene i tilstrekkelig grad.  De kalkbaserte reparasjonene var porøse og sugende, og måtte 

derfor isoleres med en seis. Det ble forsøksvis benyttet grønnsåpe, men det viste seg at en akrylbasert 

grunning ga best isolerende effekt som grunnlag for det påfølgende oljebaserte malingslaget.   

Mindre reparasjoner utenfor publikums rekkevidde ble retusjert med gouachemaling.  

Ved tilstandsvurderingen i april ble 2. etasjes østvegg og skråtak vurdert å skulle rekonstrueres. Under 

arbeidet viste det seg at alle vegger hadde større innslag av overmalinger enn opprinnelig anslått. Det ble 

derfor valgt å behandle 2. etasjes østvegg i tråd med de andre overflatene, og området ble derfor renset, 

reparert og retusjert som den øvrige dekoren. Skråtaket skal repareres og bunnfargen males opp av 

maler10.   

                                                             
10 Besluttet på byggemøte, juni mellom UiB v/ B. Isager, Å. Tveitnes og konservator J. Wolf. 
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FIGUR 18. SALTSKADET OMRÅDE I NORDØSTRE HJØRNE 1. ETG. BLE RENSET OG RETUSJERT MED GOUACHE                    .  
(FOTO: MUR OG MER MAI 2014) 

I de øvre partiene utenfor 

publikums rekkevidde ble 

retusjeringene gjort til  med 

reversibelt vannbasert medium, 

gouache maling.                                     

(Foto: Mur og Mer mai 2014) 

 

 

   FIGUR 17 
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FIGUR 19. SKADER I TRAPP, NORDØSTRE HJØRNE UNDER NEDSKRAPING OG OPPKITTING AV PULVERISERT SALTINFISERT 

MATERIALE. (FOTO: MUR OG MER MAI 2014) 

 

FIGUR 20. SAMME OMRÅDE ETTER KITTING OG RETUSJERING. (FOTO: MUR OG MER MAI 2014). 
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6.5. Rekonstruksjon 
Et avgrenset område i 1. etasjens overgang mellom vegg og takk på nordvegg, ca. 0,5m2 viste seg å være 

så saltskadet at det ikke var mulig å reparere. Det ble derfor valgt å gjøre en rekonstruksjon av dekoren. 

Det eksisterende materialet ble avtegnet og deretter skrapet ned til fast bunn. Overflaten ble bygd opp 

med kalkmørtel og dekoren ble rekonstruert i gouachemaling. Arbeidet ble utført av Wolf Konservering 

etter at det øvrige konserveringsarbeidet i rommet var avsluttet11.  

 

7. Videre anbefalinger 
Avgrensede udekorerte områder i rommet kan males i tilpasset farge og bindemiddel. Dette gjelder 

veggflater under trappen, vindussmyg og påmalt sokkellist som løper ca. 10 cm i overkant av gulv og 

trapp. Det skal benyttes linoljemaling i riktig farge. Arbeidet må gjøres uten avmasking på de overliggende 

dekorflatene. Når det gjelder smyg ved dør mot vest er det der ikke behov for å male. Veggene i dette 

området rengjøres lett med bløt klut og nøytral såpe. I 2. etasje kittes og males bunnfargen på skråtak. 

Arbeidet utføres av maler med antikvarisk kompetanse.  

De dekorerte veggflatene skal ikke rengjøres uten i samråd med konservator. 

Hele rommet hadde opprinnelig en helhetlig dekor og fargeskjema. Det anbefales derfor at det gjøres 

fargeundersøkelser av brystning, listverk, dører og vinduer. Undersøkelsen bør utføres av konservator 

med kompetanse på fargeundersøkelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Wolf, J.2014: Mural jugendstildekor, Konserveringsrapport i Knut Fægris hus. 
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8. Materialliste 
 

Materiale Forklaring/ bruksområde Løsning Leverandør 
 

Tri-ammoniumcitrat Rensing av alle veggflatene 2,5 % (i vann) 
5% (i vann) 

Sigma-Aldrich, 
Norge 

Isopropanol Fjerning av søl fra eldre 
retusjeringer 

Ren AB Sciex 

Plextol D500 Fastlegging av malingsflak Ren Sigma-Aldrich, 
Norge 

Kulekalk (langtidslagret) Bindemiddel i kalkmørtel 1 del kalk:3 
deler tilslag 

Skandinavisk 
jurakalk, DK 

Sand Tilslag i pussmørtel 1 del kalk:3 
deler tilslag 

Skandinavisk 
jurakalk, DK 

Marmormel Tilslag i finpussmørtel 
Finmalt 50 my 

1 del kalk:3 
deler tilslag 

Deffner & Johann  

Marmormel Tilslag i finpussmørtel 
Mellomgrovt 90 my 

1 del kalk:3 
deler tilslag 

Deffner & Johann  

Modostoc Kitting av mindre 
reparasjoner 

Ren (Består av 
kritt, 
bariumsulfat og 
PVA) 

Arkivprodukter 

Gouache Retusjering. Mindre 
reparasjoner i øvre del av 
veggene. 

 Schmincke 

Oljemaling Retusjering. Større 
reparasjoner og nedre 
partier 

 Schmincke 

Akrylmaling Isolering av pussreparasjoner 
mot retusjer. 

 Schmincke 

Pastellkritt Demping av fargeforskjeller i 
overgang mellom eldre 
overmaling og øvrig dekor 

 Schmincke 
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FIGUR 21. HIMLING, 2. ETG. ETTER KONSERVERING. (FOTO: MUR OG MER, MAI 2014) 

 

 

FIGUR 22. SYDVEGG. 2. ETG. ETTER KONSERVERING. (FOTO: MUR OG MER, MAI 2014) 
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FIGUR 24. TRAPP. 1. ETG. NORDVESTRE HJØRNE.                                                 

 

 

FIGUR 25. ETTER KONSERVERING. VESTVEGG, 1. ETG. (FOTO: MUR OG MER, MAI 2014) 

 

FIGUR 23. 1. ETG. NORDØSTRE HJØRNE.                 
(FOTO: MUR OG MER, MAI 2014) 
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FIGUR 26. ETTER KONSERVERING. SYDVEGG, 1. ETG. (FOTO: MUR OG MER, MAI 2014). 

 

 

FIGUR 27. ETTER KONSERVERING. SLUTTRESULTATET ER RENT, MEN VISER FARGEFORSKJELLER MELLOM BUNN FRA 1996 

(UNDER RANKEN)  OG DEN OPPRINNELIGE BUNNFARGEN FRA 1905 ( I RANKEN). (FOTO: MUR OG MER, MAI 2014). 
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