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Oppdrag Behandling av muralmalerier 

Oppdragssted Tidligere SHKS/ kommende Edvard Munch vgs. 
Ullevålsveien 5, Oslo  

Oppdragsgiver Futhark arkitekter for Undervisningsbygg 

Behandlingsperiode November 2014 - januar 2015 

Utførende  Mur og Mer v/ konservator nkf-n Hilde Viker Berntsen 

  

1. Bakgrunn 
Tidligere Statens Håndverks- og kunstindustriskole, SHKS i Ullevålsveien 5 har i perioden 2012-2015 

gjennomgått en fullstendig rehabilitering i forbindelse med etablering av Edvard Munch videregående 

skole. Bygningen ble i 2014 fredet i henhold til Kulturminneloven § 15. Fredningsbestemmelsene favner 

blant annet tilbakeføring av materialer og bevaring av eksisterende utsmykninger.  

Før bygningsarbeidene ble igangsatt var de fleste muralmaleriene i en relativt god tilstand. Flere av 

verkene fikk i byggeperioden en rekke skader på grunn av uforsiktighet av ansatte på byggeplassen.  

Mur og Mer har på oppdrag for Futhark arkitekter gjort konserveringsarbeid på de fem eksisterende 

muralmaleriene i bygningen.  

2. Behandling av muralmalerier 
Ingen av muralmaleriene er fra skolens opprinnelse. Kun 2 kan regnes som reelle utsmykninger, mens de 

tre resterende er elevarbeider. De gjeldende maleriene er som følger: 

1. Diverse elevarbeid, prøvefelt. Sydvegg. rom 351 (tidligere tegnesal) 

2. Elevarbeid, prøvefelt. Vestvegg, rom 351 (tidligere tegnesal) 

3. Elevarbeid. Maleri i tympanonfelt over dør til rom 338. Østre korridor, rom 331. 3. etg. 

4. «Valget». Victor Sparre 1941. Nisje i vestvegg, vestibyle. 

5. «Byen». Victor Sparre 1941. Nisje i vestvegg, vestibyle.  

I det følgende beskrives behandlingen av hvert enkelt maleri.  
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2.1. Diverse elevarbeid, prøvefelt. Rom 351 

2.1.1. Motiv og teknikk  
Dette er en sammenstilling av 4 forskjellige elevarbeider som igjen ligger over eldre ikke-eksponerte 

muralarbeider. Prøvefeltet var skjult under plater da rehabilitering av skolen startet. Dateringen er ukjent. 

Fremstillingene er kjente figurative og dekorative motiver, de befinner seg i tegnesalen, og har trolig vært 

studentenes prøvefelt som en del av undervisningen.   

 

FIGUR 1. PRØVEFELTET FØR BEHANDLING (FOTO: MUR OG MER DESEMBER 2014). 

Teknikken som har vært benyttet er trolig tørrpigmenter løst i vann eller kalkvann påført til dels våt 

(fresco) og til dels herdet (secco) puss. Opprinnelig har maleriene vært godt avbundet til pussen. Det er 

spor etter dagsverk og innriss av detaljer utført i fersk puss.  

Mål: Høyde: 240 cm x bredde: 260 cm.   

2.1.2. Tilstand før behandling 
Tilstanden er i utgangspunktet varierende med til dels løs puss i kantene. Selve malingsflaten var i 

utgangspunktet godt avbundet og stod hovedsakelig uskadet på alle prøvefeltene. Før byggearbeidene 

startet var det i venstre halvdel mye søl fra overliggende maling. Feltet hadde mange spikerhull og hull 

etter kiler fra tidligere overliggende stenderverk.  

Under byggearbeidene ble overflatene ytterligere ødelagt. Dette innebærer at det meste av høyre halvdel 

ble sølet til med teglstøv etter anlegg for boring og plastpartikler fra malernes grunningsarbeider.   

2.1.3. Behandling 
I samråd med arkitekt og Byantikvaren ble det besluttet å bevare prøvefeltene i eksisterende tilstand med 

minimal behandling. Dette innebærer at overflatene kun ble støvsuget og deretter tørrenset med 

vekselvis svampene Wallmaster, Wishab/ akapad og viskelær. Det ble dessuten gjort kittinger av spiker- 

og skruehull og enkelte pussreparasjoner midt i motivene og i de mest løse kantene. (mørtel:  1 del 

våtlesket kulekalk : 3 deler finkornet sand).  
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Hensikten med å la området stå relativt ubehandlet er å vise at dette har vært et prøvefelt som har vært 

utsatt for slitasje, og der stadig nye overflater har vært påført. Denne bevaringsformen gir området et 

preg av slitasje, og medfører at det er en del løst og usikret materiale langs kantene også etter endt 

behandling.  

 

FIGUR 2. NEDRE DEL AV FELTET FØR BEHANDLING. (FOTO: MUR OG MER, DESEMBER 2014) 

 

FIGUR 3. NEDRE DEL AV FELTET ETTER BEHANDLING. (FOTO: MUR OG MER, DESEMBER 2014). 

 

2.1.4. Videre tiltak 
Det er valgt å sette glassplater foran elevarbeidene. Dette gir et estetisk samlende inntrykk samtidig som 

det gir beskyttelse mot mekanisk belastning. Ved installering av glassplate er det viktig at det er noe 
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klaring/ luftespalte mellom muralmaleriene og glassplaten. På denne måten unngås kondens og 

ytterligere skader. Glassplatene bør helst kunne åpnes for rengjøring på baksiden.  

 

FIGUR 4.  ROMMET HAR I DAG FUNKSJON SOM PERSONALROM. STOLER HVILER MOT MALINGSFLATEN OG                                

GIR LETT SLITASJE. (MUR OG MER, JANUAR 2015).  
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2.2. Elevarbeid, prøvefelt i forblendet døråpning. Rom 351.  

2.2.1. Motiv, teknikk og tilstand 
Dette elevarbeidet ble satt opp i et forblendet dørsmyg. Dateringen er uviss, men maleriet lå før 

rehabilitering av bygningen lenge skjult bak sekundære plater.  

  
FIGUR 5. MALERI FØR BEHANDLING.                                                    FIGUR 6. MALERI ETTER BEHANDLING.                               
(MUR OG MER, DESEMBER 2014)                                                       (MUR OG MER, DESEMBER 2014).   

 

Motivet er non-figurativt malt i en kubistisk stil med sterke farger i ensfargede flater. Pigment og 

bindemiddel er svært løst avbundet og vannløselig. Malingslaget ligger direkte på en kalkholdig puss som 

er svært porøs og med dårlig binding i overflaten.  Kalkpussen må ha blitt påført i svært våt tilstand. Dette 

viser seg ved at materialet flere steder har sunket sammen, og har gitt en ujevn pusstruktur. Det er 

opprinnelig gjort innriss i konturer og detaljer i den ferske pussen – trolig for å illudere en fresco. 

Malingslaget ligger direkte på pussen, men ble påført i sin helhet først etter at denne var herdet.  

Før behandling var store deler av maleriet preget av malingsbortfall. Dette var trolig forårsaket av 

mekanisk belastning og muligvis materialtretthet i det malingslaget lett løsner fra bunnen  - trolig også 
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uten berøring. I nedre høyre hjørne og midt på høyre side var større pussområder falt bort inn til 

forblending. 

Mål: Høyde: 195 cm. Bredde: 100 cm.  

 

FIGUR 7. PUSSEN BLE OPPRINNELIG PÅFØRT I FOR FUKTIG MØRTELBLANDING. DETTE HAR FØRT TIL EN UJEVN PUSS-
OVERFLATE DER MATERIALET HAR SEGET NED I MOTIVET. (FOTO: MUR OG MER, NOVEMBER 2014). 

 

2.2.2.  Behandling 
Rensing: Overflatene ble forsiktig renset tørt med bløt fordriver og myk syntetisk svamp (Akapad/ 

Wishab). Løse partikler i pusskade og i nedkant av muralen ble fjernet med støvsuger.  

Pussreparasjon: Det ble bygd opp ny puss i de skadete områdene. Denne ble bygd opp med en grovpuss 

pinnet med tegl (for å minske spenningene i pussen) etterfulgt av en finpuss skåret i nivå og med samme 

overflatestruktur som den eksisterende overflaten. Det ble benyttet rene kalkmørtler basert på 1 del 

kulekalk : 3 deler kvartssand.  

Retusjering: Det ble foretatt en integrert retusjering der retusjene er tilpasset tilgrensende farge og form. 

I de 2 pussreparerte områdene ble motivet rekonstruert 
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FIGUR 8. PUSSREPARASJON UNDER OPPBYGNING.                           FIGUR 9. SAMME OMRÅDE ETTER BEHANDLING.                                                               
(FOTO: MUR OG MER, NOVEMBER 2014)                                         (FOTO: MUR OG MER, DESEMBER 2014). 

 

.  
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FIGUR 10. UNDER RETUSJERING RETT PÅ SKADE.                              FIGUR 11. ETTER RETUSJERING. RETUSJERINGEN ER                                                   

(MUR OG MER, DESEMBER 2014)                INTEGRERT, LIGGER NOE LYSERE ENN ORIGINAL OG ER SYNLIG                                     

                 PÅ NÆRT HOLD. (MUR OG MER. DESEMBER 2014). 

 

2.2.3. Videre tiltak 
Det er valgt å sette glassplate foran elevarbeidet. Dette gir maleriet et estetisk samlende inntrykk 

samtidig som det gir beskyttelse mot mekanisk belastning. Ved installering av glassplate er det viktig at 

det er noe klaring/ luftespalte mellom den malte overflaten og glassplaten. På denne måten unngås 

kondens og ytterligere skader. Glassplatene bør helst kunne åpnes for rengjøring på baksiden. Det er 

viktig at glassplaten monteres snarlig, da det allerede har oppstått skader etter mekanisk belastning på 

det ferdigbehandlede maleriet1. 

 

                                                             
1 Spor etter stoler som har blitt stilt mot veggen. 

mailto:hilde.berntsen@murogmer.no


Mur og Mer prosjekt/ rapport nr. 2/2015. Ullevålsveien 5, tidligere SHKS, nåværende Edvard Munch vgs.. Behandling av muralmalerier. 
 

10 
Mur og Mer. Org.nr. 999 541 119. Mellomhagen 26, 3261 Larvik. Tlf. 92 880 113. hilde.berntsen@murogmer.no. www.murogmer.no 

2.3. Elevarbeid. Østre korridor, 3. etg.  
 

 

FIGUR 12.  MALERIET ETTER BEHANDLING. STORE DELER AV OVERFLATEN ER FORTSATT PREGET AV ET ULØSELIG HVITT SLØR 

ETTER SØL FRA GRUNNINGSARBEID FRA TILGRENSENDE HVITE FLATER.  (FOTO: MUR OG MER, JANUAR 2015). 

2.3.3. Bakgrunn, motiv og teknikk 
Motivet er inspirert av gresk klassisk ikonografi, og viser to kvinner som fyller vann i krukker fra en 

vannpost. I øvre del av vannposten er det malt en inskripsjon på gresk.  Pussen består trolig av en ren 

kalkmørtel. Overflaten har en finkornet, tett struktur som er brettskurt med noe glitting i overflaten (evnt 

skuret med metallbrett). Malerlaget er direkte påført pussen, og mens pussen fortsatt var våt. (fresco). 

Det er benyttet tørrpigmenter løst i kalkholdig evnt. rent vann.  

Maleriet er udatert, men kan ha blitt malt i første kvartal av 1900-tallet. Det er spor etter muralmalerier 

over de andre dørene i korridoren. Et av disse skal være malt av Karsten Lien da han var student ved 

skolen i 1918-19.  Det er sannsynlig at de andre maleriene kan være samtidige og høre til elevarbeider 

utført i nogenlunde samme tidsrom.  Det er kjent at maleriet stod overmalt i 1968, da det ble avdekket av 

de daværende studentene Gunnar Aune og Lars Hauglid (senere malerikonservator)2.  

2.3.4. Tilstand før behandling 
Tilstanden til maleriet var opprinnelig god. Malingslaget var godt avbundet til underlaget, det var lite 

mørtelskader og maleriet var lite skittent. Under byggearbeidene i rommet fikk maleriet store skader. 

                                                             
2 Magnussen, R. 2004: Historien om et hus 1903-2003. s. 58-59 +  

  Berntsen, H.V.2012 : SHKS, Ullevålsvn. 5. Fargeundersøkelse av interiør. S. 53.NIKU oppdr.rapp. 16/ 2012 +  

  Berntsen, H.V. 2014: Kikkehullsavdekkinger, supraporter, 3. etg. Mur og Mer 6/2014.  
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Dette innebærer at det ved etablering av rør under taket ble boret et stort hull (ca. 15 cm i diameter), 

Dette var ca. 7 cm dypt, inn til teglkonstruksjonen. Boringen førte til at kvinnen på venstre side mistet 

hodet og øvre del av bryst. Teglstøvet la seg på overflaten. I tillegg til gjennomboringen ble det sølt store 

mengder grunning på ca. 80% av maleriet. Dette arter seg som små plastholdige hvite partikler – noe 

trykket inn i malerioverflaten  - som et hvitt slør  - med tiltakende tetthet nedover. Det var laget store 

nummereringer utført med blyant på hele maleriflaten («1, 2, 3…»). Ytre kant var noe tilgriset av limfarge 

fra malingsarbeid på de tilgrensende veggene.  

 

FIGUR 13. MALERIET FØR BEHANDLING. (FOTO: MUR OG MER, MAI 2014). 

 

 

FIGUR 14. DETALJ AV HVITT SLØR I I NEDRE KANT AV BILDET. OMRÅDET VAR OGSÅ DELVIS SPARKLET OVER I NEDRE HØYRE 

BILDEKANT. (FOTO: MUR OG MER, MAI 2014). 
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FIGUR 15. BLYANTKLUSS FRA BYGGEARBEIDENE DIREKTE PÅ MLERIOVERFLATEN. (FOTO. MUR OG MER, MAI 2014). 

2.3.5. Behandling 
Rensing: Overflatene ble renset med svamper og viskelær. Det ble gjort forsøk på å fjerne de plastholdige 

partiklene kjemisk og å fjerne dem mekanisk med skalpell. Ingen av disse metodene var gode, da de begge 

ødela det underliggende maleriet. Søl i ytterkanten fra tilgrensende limfargearbeid ble fjernet med 

skalpell. 

Mørtelreparasjon: Reparasjonen i det store hullet ble utført ved oppdeling i to sjikt. 1. Grovmørtel pinnet 

med tegl trykket inn i pussen. 2. Finmørtel påført med spatel, skåret og bearbeidet i nivå og med samme 

struktur som det eksisterende vegglivet. Et par mindre skader og små kittinger ble kun reparert med 

finmørtel.  
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FIGUR 16. CA 3 CM DYPT HULL FJERNET           FIG.17.OMRÅDET ETTER PUSSREPARASJON. (FOTO: MUR OG MER, MAI2014)                                     

HODET OG ØVRE DEL AV BRYST. 

 

Rekonstruksjon og retusjering: Maleriet var dessverre lite dokumentert før byggearbeidene startet. Som 

forelegg for rekonstruksjonen ble det derfor benyttet et fotografi fra boken R. Magnussen: Historien om 

et hus 1903-20033. Konturene av den venstre figurens hode ble overført med kullstift direkte fra boken til 

veggen ved hjelp av prosjektor. Øvrige detaljer og farger ble deretter malt inn med gouache maling, 

Teknikken benyttet var å prikke inn fargene («pointilistisk retusjering»). På denne måten er de nye 

tilføyingene enkle å skille ut fra det eldre materialet på nær betraktningsavstand. Opprinnelig var det en 

lys kant med mørk konturstrek som innramming rundt bildet. Denne ble svakt re-etablert ved hjelp av 

umbra/ okerfarget gouachemaling og en tynn kullstrek. Generell retusjering i skader ble utført med 

gouache maling tilpasset skadenes tilgrensende farger og former. 

 

 

 

 

 

                                                             
3 R. Magnussen 2004: Historien om et hus 1903-2004. S. 59. 
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FIGUR 18. REKONSTRUKSJON. 1. FOTO FRA BOK. 2. FOTO OVERFØRT TIL VEGG. 3. KONTURER OVERFØRTT MED KULLSTIFT.      
(FOTO: MUR OG MER, JANUAR 2015).  
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FIGUR 19. VENSTRE FIGURS HODE UNDER REKONSTRUKSJON I EN POINTILISTISK STIL. DETTE INNEBÆRER AT MALINGSFLATEN 

BESTÅR AV TETT PLASSERTE PRIKKER. PÅ DENNE MÅTEN SKAPES ET SPILL I MALINGSFLATEN, OG DET NYE OMRÅDET LAR SEG 

LETT SKILLE FRA DET OPPRINNELIGE PÅ NÆR BETRAKTNINGSAVSTAND. ETTER AT BILDET BLE TATT BLE TONEN I DEN NYE 

MALINGSFLATEN DEMPET VED HJELP AV PASTELLKRITT OG KULLSTIFT. (FOTO: MUR OG MER, JANUAR 2015). 
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FIGUR 20. MALERIET ETTER BEHANDLING. DET HVITE SLØRET ER IKKE FJERNET ELLER TONET NED VED HJELP AV RETUSJERING, 
OG ER FORTSATT SVÆRT FREMTREDENDE. (FOTO: MUR OG MER, JANUAR 2015). 
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Nedenfor beskrives behandlingen av de to eneste signerte muralmaleriene i bygningen. De er begge 

signert «Victor Smith, 1941». Victor Smith (1919-2008) tok senere morens etternavn, Sparre, og er kjent 

fra flere monumentale utsmykningsoppdrag, særlig i glass.  Sparres kunst har ofte mye symbolikk og 

religiøse undertoner. Han var selv elev ved Statens håndverks- og Kunstindustriskole4. 

Hans to utsmykninger befinner seg i den opprinnelige vestibylen, i buede nisjer på øvre trappeavsats mot 

vest. Mål begge verk: Høyde: 260 cm. Bredde: 215 cm.  

2.4. «Valget», Victor Smith 1941.  

2.4.1. Motiv og teknikk 
Maleriet heter «Valget», og er en fremstilling av en ung mann iført rød arbeidsfrakk. Han har valget 

mellom forskjellige faglige disipliner her representert ved 6 kvinnelige personifikasjoner bærende på 

atributer representativ for sin disiplin.  

                                                                                         
Figur 21. Victor Sparres «Valget», 1941. (Foto: NIKU/ Berntsen 2011) 

 

Maleriet er delvis påført pussen direkte al fresco (påført våtpuss) og delvis al secco (påført herdet puss). 

Det er spor i pussen etter skille mellom de enkelte dagsverkene. (se fig. 22) Det er enkelte innriss gjort i 

den ferske pussen som markerer konturer og detaljer. Pussoverflaten er jevn, finkornet og relativt tett. 

Det er trolig benyttet en form for tempera maling, og malingslaget er vannløselig.   

                                                             
4 www.wikipedia.org  
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   FIGUR 22. INNRISS I KONTURER OG DETALJER.            FIGUR 23. DETALJ AV FOT. (FOTO: MUR OG MER, DES. 2014)         

        

2.4.2. Tilstand før behandling 
Før behandling var maleriet i en relativt god tilstand. I nedre ca. 30 cm område har det tidligere blitt utført 

en del reparasjoner og retusjeringer. Retusjeringene har tidligere stedvis blitt gjort direkte på de skadete 

områdene uten å påføre ny puss, og stammer trolig fra flere perioder. Mindre mekaniske skader fantes før 

oppstart av byggearbeidene i huset i form av puss- og malingsbortfall i nedre og midtre parti av motivet. 

Av skader oppstått under byggearbeidene 2012-15 var det noe malingsbortfall langs øvre kant grunnet 

bruk av maskeringstape. Likeledes var det noe malingssøl fra tilgrensende veggmaling, som ga problemer 

med å påføre retusjeringsmedium i det samme området. 

                                                  
Figur 24. hvitt malingssøl langs kant. (Foto: Mur og Mer, desember 2014). 
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Under konserveringsarbeidet ble et ferdig retusjert område i nedre venstre kant utsatt for hærverk i form 

av innrissing av ordet «sykelig» i pussen (området måler ca 10 x 20 cm).  Det var ikke mulig å kitte skaden, 

da materialbortfallet ikke var dypt nok for å gi feste for kittingen. Området ble derfor retusjert direkte på 

bunnen, og er fortsatt synlig i sidelys.  

 

FIGUR 25. HÆRVERK: INNRISS AV «SYKELIG» BLE GJORT I SLUTTEN AV DESEMBER/ BEGYNNELSEN AV JANUAR.                 
(FOTO: MUR OG MER, JANUAR 2015). 

2.4.3. Behandling 
Rensing: Maleriet ble tørrenset med svamp. Det ble også gjort forsøk på å benytte en svak kjemisk 

oppløsning i form av saltet tri-ammonium citrat (2%). Den vannløselige blandingen løste malingslaget, og 

var derfor ikke aktuell å benytte.  Malingssøl i ytterkant av motivet lot seg delvis mekanisk fjernet med 

skalpell. 

Mørtelreparasjoner: Kitting ble gjort med en finmørtel i forholdet 1 del kulekalk : 3 deler finkornet sand. 

Mørtelen ble påført med spatel og lagt i nivå med samsvarende struktur som det eksisterende vegglivet.  

Retusjering: Det ble foretatt en integrert retusjering med gouache maling der retusjene er tilpasset 

tilgrensende farge og form.  

  

2.4.4. Videre anbefalinger 
Malerioverflaten er sårbar, og den porøse pussen får misfarginger ved fysisk berøring eller fuktbelastning. 

Maleriene må derfor ikke rengjøres av andre enn konservator. Granittsokkelen under bildet benyttes ofte 

som sitteplass for elevene. Dette må unngås for å begrense skader. Det anbefales derfor at det plasseres 

en form for fysisk stengsel på granittflaten. 
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FIGUR 26. SMÅ KITTINGER BLE GJORT MED KALKMØRTEL I MIDTRE OG NEDRE DEL AV MALERIET. LANGS HØYRE            

LANGSIDE SEES GRENSE MELLOM TO FORSKJELLIGE DAGSVERK I PUSSEN. (FOTO: MUR OG MER, DESEMBER 2014).  

 

   

FIGUR 27. «VALGET» ETTER BEHANDLING (FOTO: MUR OG MER, DESEMBER 2014). 
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2.5. «Byen», Victor Sparre 1941. Vestibylen 
 

  
FIGUR 28. «BYEN», STTORT SETT SKADEFRITT I 2011.            FIGUR 29. «BYEN», NOVEMBER 2014. VANNSKADER OG                                                

(FOTO: BERNTSEN/ NIKU 2011)       MATERIALBORTFALL, SÆRLIG I NEDRE HØYRE HJØRNE.                                                           
          (FOTO: MUR OG MER. NOVEMBER 2014). 

2.5.1. Motiv og teknikk 
Motivet viser en ung mann iført dress og bærende på en arbeidsveske som speider innover en by. Motivet 

er svært detaljert og fargerikt. Det er et tydelig skille mellom øst og vest, der blant annet vestre del av 

byen er malt i lysere toner enn den østre.  

Maleriet er delvis påført al fresco (påført fersk puss) og delvis al secco (påført herdet puss). Det er 

benyttet en form for tempera maling, og malingslaget er svært vannløselig.   

 

2.5.2. Tilstand før behandling 
Før bygningsarbeidene startet i 2012 var maleriet i en god tilstand. (Se NIKU-foto fra 2011). Det hadde få 

skader og få tidligere retusjeringer bortsett fra det nederste ca. 20 cm området, som hadde enkelte 

mekaniske skader som følge av publikumsslitasje og vaskeskader.  

 

Som følge av bygningsarbeidene oppstod en rekke skader i byggeperioden:  

Vannskader: Maleriet var i utgangspunktet tildekket med treplate og plast. På grunn av vannlekkasjer i 

den bakenforliggende veggen ble det i lengre tid liggende mye fuktighet mot maleriet – til tider i form av 

reelle vanndammer. Denne fuktigheten trakk opp og inn i maleriet, og førte under opptørking til 
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saltutfellinger i og på pussen der malerioverflaten smuldret og falt av i bortimot 10 mm dybde i de mest 

utsatte områdene. (særlig i nedre høyre hjørne). 

 

 

FIGUR 30. PUSSOVERFLATEN ER TETT, MED INNRISS OG SKILLE ETTER DAGSVERK. MALINGSFLATEN HAR                                    

NOE GLANS, OG KAN TYDE PÅ BRUK AV EN TEMEPERAMALING. (FOTO: MUR OG MER, DESEMBER 2014).  

 

FIGUR 31. SALTSKADER I HØYRE HJØRNE (FOTO: MUR OG MER, NOVEMBER 2014). 

mailto:hilde.berntsen@murogmer.no


Mur og Mer prosjekt/ rapport nr. 2/2015. Ullevålsveien 5, tidligere SHKS, nåværende Edvard Munch vgs.. Behandling av muralmalerier. 
 

23 
Mur og Mer. Org.nr. 999 541 119. Mellomhagen 26, 3261 Larvik. Tlf. 92 880 113. hilde.berntsen@murogmer.no. www.murogmer.no 

Avtrukket maleri etter bruk av maskeringstape: Ytre 5 cm kant rundt hele maleriet ble til dels trukket av 

på grunn av bruk av maskeringstape under de tilgrensende malingsarbeidene. Dette ga malingsbortfall og  

limrester på den resterende malingsflaten som lagde problemer for retusjeringsarbeidet.  

 

FIGUR 32. AVREVET MALINGSFLATE I KANTENE PGA. BRUK AV MASKERINGSTAPE DIREKTE PÅ MALERIET.                             
(FOTO: MUR OG MER, DESEMBER 2014). 

 

2.5.3. Behandling 
Rensing: Maleriet ble tørrenset med svamp. Det ble gjort forsøk på å benytte en svak kjemisk oppløsning i 

form av saltet tri-ammonium citrat (2%). Den vannløselige blandingen løste malingslaget, og var derfor 

ikke aktuell å benytte.  Malingssøl og noe limrester etter maskeringstape i ytterkant av motivet ble 

mekanisk fjernet med skalpell.  

Mørtelreparasjoner: Kitting ble gjort med en finmørtel i forholdet 1 del kulekalk : 3 deler finkornet sand. 

Mørtelen ble påført med spatel og lagt i nivå med samsvarende struktur som det eksisterende vegglivet.  

Rekonstruksjon og retusjering: Det ble foretatt en integrert retusjering der retusjene er tilpasset 

tilgrensende farge og form. På høyre side av det pussreparerte området ble motivet rekonstruert. På 

grunn av fortsatt saltvandring i konstruksjon og puss er det noe skjolder i overflaten.  
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FIGUR 33. KITTINGER MED KALKHOLDIG MØRTEL  I MINDRE SKADER. (FOTO: MUR OG MER, DESEMBER 2014). 

 

 

FIGUR 34.  HØYRE HJØRNE UNDER REKONSTRUKSJON. (FOTO: MUR OG MER, DESEMBER 2014). 
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FIGUR 35. «BYEN» ETTER FERDIG BEHANDLING. (FOTO: MUR OG MER, JANUAR 2015). 

2.5.4. Videre anbefalinger 
Malerioverflaten er sårbar, og den porøse pussen får misfarginger ved fysisk berøring eller fuktbelastning. 

Maleriene må derfor ikke rengjøres av andre enn konservator. Granittsokkelen under bildet benyttes ofte 

som sitteplass for elevene. Dette må unngås for å begrense skader. Det anbefales derfor at det plasseres 

en form for fysisk stengsel på granittflaten.  Det har vært fuktskader i nedre del av maleriet, og det er 

fortsatt mye salter i konstruksjonen. Det er derfor viktig å ikke sperre for fukt gjennomgang ved hjelp av 

glassplater e.l.  

3. Generell kommentar 
Alle muralmaleriene var under byggearbeidene tildekket og merket som antikvariske/ kunstnerisk 

verdifulle verk. Likevel ble disse verkene håndtert lite tilfredsstillende av enkelte håndverkere på 

byggeplassen. Dette førte til mange og til dels irreversible skader, og favner store deler av kostnadene ved 

Mur og Mers konserveringsarbeider i desember 2014/ januar 2015.  
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4. Liste over anvendte materialer og metoder 
 

Tiltak Metode Produkt Materiale Blanding 
Tørrensing Svamp dratt over 

overflaten, suger 
opp støv- og 
fettpartikler.  

Wishab 
Wallmaster 
Magic soap 

Vulkanisert latex svamp 
Vulkanisert gummi 
svamp 
Viskelær 

 

Mørtelreparasjoner, 
kantsikring og 
rekonstruert puss, 
fin. 

Mørtelblanding 
påført med 
murskje og spatel 

Rødvig kulekalk 
(langtidslagret) + 
Elvesand fra 
Kronhøj, 0,0-
0,03 mm.. 
Leverandør: 
Skandinavisk 
Jura.  

Våtlesket kalk + 
kvartssand 

Kalk : sand       
1 : 3 
(Volum) 

Mørtelreparasjoner 
og rekonstruert 
puss, grov. 

Mørtelblanding 
påført med 
murskje og spatel 

Rødvig kulekalk, 
langtidslagret 
(Leverandør: 
Skandinavisk 
Jura) + Sand 0,0-
0,5 mm. 
(Leverandør: 
Einar Stange 
A/S.) 
Porøs tegl.  

Våtlesket kalk + 
kvartssand 
+ pinningstegl 

Kalk : sand        
1 : 3 
(Volum) 

Retusjering Integrerte 
retusjer, blandet 
på stedet. Påført 
med pensel.  

Gouache 
Horadam. 
(Leverandør: 
Schmincke) 

Gouache kunstmaling Løst i vann 

Retusjering Pastellkritt fordelt 
på overflaten 
med 
bomullspinne. 

Pastellkritt Kritt + fargestoff  

Retusjering  Kullstift   
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