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FIGUR 1. ROBERT CLARKE ESDAILES VERK ETTER KONSERVERING (FOTO: MUR OG MER 2014).  

Beskrivelse 
Robert Clarke Esdailes veggmaleri «Uten tittel» fra 1973 befinner seg i Sofienberg skoles vestibyle. Før 

skolen ble ombygd og ferdigstilt høsten 2014, var veggmaleriet en del av skolens eksteriørmessige 

utsmykning, og befant seg under tak foran skolens hovedinngang. Motivet består av non-figurative 

former, i sterke farger som gult, blått, grønt, rødt, sort, hvitt og oransje. Bindemiddelet er plastbasert. 

Underlaget er støpt betong med en ujevnt knudrete overflate.   

Mål: Høyde: 206 cm, Bredde: 525 cm. Dybden på betongveggen er 20 cm.  

Da verket ble integrert i skolens interiør, ble det felt ned i gulvet, og 2-10 cm av nedre kant befinner seg 

derfor under dagens gulvnivå1. Dette innebærer også at signatur i nedre høyre hjørne ikke lenger er 

synlig.  

Tilstand og tidligere behandling 
Det er uvisst om maleriet tidligere har vært behandlet. Det er enkelte synlige overmalinger – i form av 

underliggende lysere malingslag under dagens eksisterende. Det er uvisst om dette er en form for 

                                                             
1 Kaun, S: Tilstandsrapport, bygningsintegrert kunst i skoler i Oslo. NIKU juli 2014.  
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grunning, kunstnerens egen overmaling eller annen overmaling. For øvrig har maleriet stedvis en 

laserende to-lagsteknikk med transparent overmaling, andre steder er malingslaget fullstendig opakt.  

Før behandling var maleriet svært skittent. Særlig var dette konsentrert til nedre og høyre del av verket, 

og trolig har det vært mye belastning i form av sølesprut og ansamling av snø langs veggen.  Ca. 30 cm fra 

venstre bildekant var det en større tagging påført med sølvfarget aerosol. Tilstanden var for øvrig relativt 

god med kun mindre skader. Av dette var det en større pusskade i nedre høyre hjørne -  i form av 

materialbortfall i ca 3 x 8 cm område, dybde < 2 cm. Mindre pusskader var det i midtpartiet og enkelte 

vertikale riper – også i midtpartiet. 

  
FIGUR 2. SKITTEN OVERFLATE M TAPEFESTET OPPSLAG.          FIGUR 3. RIPER (FOTO: MUR OG MER 2014). 

 

.  

FIGUR 4. VENSTRE HALVDEL FØR RENSING, REPARASJON OG RETUSJERING.  (FOTO: MUR OG MER, NOV. 2014). 

mailto:hilde.berntsen@murogmer.no


Mur og Mer prosjekt/ rapport nr. 23/2014.          Sofienberg skole. Oslo.  Behandling av Robert Clarke Esdaile: okk.00395. Ukjent tittel 1973.  
 

4 
Mur og Mer. Org.nr. 999 541 119. Mellomhagen 26, 3261 Larvik. Tlf. 92 880 113. hilde.berntsen@murogmer.no. www.murogmer.no 

Behandling 
Rensing 
Hele overflaten ble renset med nøytral såpe, nøytralisert med vann og deretter tørket med myk klut.  

Rengjøringen ga en blankere og jevnere overflate. Mye av skitten satt svært godt fast. Enkelte områder lot 

seg rense med viskelær. Etanol hadde ingen effekt, mens forsiktig rens med aceton fjernet flekker og 

generelt gjenstridig overflatesmuss. Taggingen i venstre kant lot seg delvis fjerne med aceton. 

Malingsflaten hadde generelt god bestandighet, og smittet ikke av ved acetonbehandling. I området som 

var tagget var malingsflaten imidlertid mer sårbar, og tålte derfor kun begrenset rens med aceton.  

Taperester lot seg delvis fjerne mekanisk ved hjelp av skalpell.  

  

FIGUR 5 OG FIGUR 6. DELVIS RENSEDE PARTIER. (FOTO: MUR OG MER, NOVEMBER 2014). 

 

Kitting og retusjering 
Små skader ble kittet med Modostuc, akryl-/ cellulosebasert reversibelt sparkel. Den større skaden i høyre 

nedre del ble kittet opp med akrylbasert grovt mursparkel. Overflatens struktur i de reparerte områdene 

ble i uherdet tilstand tilpasset det omgivende materialet.   

Det ble kun retusjert i områder med skader og på reparasjoner. I tillegg ble det svært skitne hvite området 

i nedre høyre hjørnet behandlet med transparent hvitmaling for å dempe misfargingene. Retusjeringen 

ble foretatt med akrylmaling. Fargene ble blandet på stedet.  I det taggede området ble gjenværende rest 

av misfarging retusjert inn i de omgivende fargene. I ytterkant av malingsflaten/ i skjøt mot veggen der 

maleriet er støpt inn, ble det lagt inn en tynn grå strek (ca 2 mm) for å skille verket visuelt fra veggen for 

øvrig2.  

 

 

                                                             
2 På initiativ fra Kulturetaten under sluttbefaring.  
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FIGUR 7. OG FIGUR 8. TAGGING FØR OG ETTER RENSING OG RETUSJERING. (FOTO: MUR OG MER NOV. 2014) 
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   FIGUR 9 OG FIGUR 10. GRÅTT OMRÅDE FØR OG ETTER RETUSJERING. (FOTO: MUR OG MER, NOVEMBER 2014). 

 

Vedlikehold og videre tiltak 
Verket er relativt utsatt ved at det befinner seg sentralt i et ungdomsskolebygg. Det er viktig at skolens 

ansatte påser at elevene ikke klatrer på verket eller berører overflatene i nevneverdig grad. Verket skal 

ikke benyttes til oppslagstavle. Ved rengjøring og vedlikehold skal konservator med muralkompetanse 

kontaktes.  
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