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FIGUR 1. NORDFASADE, «STIFINNEREN». (FOTO: MUR OG MER, JANUAR 2015). 

1. Bakgrunn 
I forbindelse med kommende rehabilitering er Mur og Mer bedt av Statsbygg Øst om å gjøre 

fargeundersøkelse av Oslo kretsfengsels bygning i Åkebergveien 11, g/b nr. 230/2, Gab.nr 

81484104, bygn.nr 84001 «Stifinneren» avd. C. Bygningen ligger i fengselsområdet som på 

folkemunne kalles «Bayer’n», og henspeiler på den tiden da dette var en del av «Christiania Aktie 

øl-bryggeri». Bygningen var opprinnelig bryggeriets direktørbolig, deretter kontorbygg for etter 

innlemmelse i fengselsområdet å få funksjon som fengselssykehus. I dag fungerer bygningen 

som rusrehabiliteringssenter, og nåværende navn er «Stifinner’n». Det tidligere botsfengselet er i 

sin helhet fredet, bortsett fra den aktuelle bygningen som er i verneklasse 2, er omfavnet av 

Justissektorens verneplan, og har formelt vern av eksteriør i tråd med den fredede 

bygningsmassen.                                                                                                                                

 Mur og Mers feltundersøkelser ble utført 19. og 20.1.2015.  

                                                             
1 I henhold til nummerering i verneplanen. Forskrift om fredning av SKE, kap. 10. Vedlegg 5. Fredete 

eiendommer i justissektoren. Riksantikvaren 2011.  
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2. Beskrivelse 
Bygningen er en pusset og malt klassisistisk bygning opprinnelig reist i 3 etasjer med valmet tak 

og balkonger mot syd. Bygningen er sterkt symmetrisk med parallelle fløyer på øst- og vestsiden.  

I tillegg har bygningen en opprinnelig tilbygning på østre vegg som strekker seg med baktrapp 

gjennom hele bygningshøyden. Symmetrien i bygningen er understreket og opprettholdt ved 

midtstilt hovedinngang på nordvegg og forblendede vinduer med markerte gerikter der det ikke 

har vært behov for vinduer, og der vinduene har blitt forblendet i ettertid. Bygningen har trukne 

etasjeskiller og gerikter utført med inntrukket halvstaff profil i 1. etasje og utenpåliggende gerikter 

med kannelerte detaljer i 2. og 3. etasje. Hjørnene har pussimiterte hjørnekvadre. Sokkelen er 

slettpusset og noe fremskutt i forhold til det resterende vegglivet. Bygningen har i dag et 

takoppløft mot syd som ble etablert i 1933. Krysspostvinduer og dører er nyere, og ble trolig satt 

inn på 1980-90-tallet. Detaljer som vindusgitter og baldakin over dør mot nord stammer trolig fra 

tiden da bygningen ble innlemmet i Oslo botsfengsel. Dagens farger er røde vegger med lys grå 

gerikter, hjørnekvadre og etasjeskiller. Krysspostvinduer, gitter og dører er hvitmalte. Vinduer i 

kjeller er brune.  

3. Historikk2 
 1872. Oppstart Christiania Aktiebryggeri.  

 1880. Bygningen reises, og får funksjon som direktørbolig, deretter kontorer for 

bryggeriets administrasjon. 

 1912. Grunnundersøkelser. Det legges inn vann i bygningen.  

 1930. Det etableres wc i østfløyen.  

 1925. Christiania aktiebryggeri kjøper opp konkurrerende bryggerier. 

 1931. Christiania aktiebryggeri kjøpes opp av Ringnes. Legges ned samme år.  

 1933. Bygningene kjøpes opp og innlemmes i det eksisterende Christiania Botsfengsel. 

Bygningen gjøres om til fengselssykehus.   

 1975. Botsfengselet blir en del av Oslo kretsfengsel.         

 

FIGUR 2.  CA. 1990. KLOSTERENGA MED DEN AKTUELLE BYGNINGEN I MIDTEN. BYGNINGEN VAR OPPRINNELIG MALT I EN LYS 

                                                             
2 Kilder: Landsverneplanen, tegninger og branntakster, PB-etaten, Oslo kommune, www.wikipedia.no 

 

mailto:hilde.berntsen@murogmer.no
http://www.wikipedia.no/


Mur og Mer prosjekt/ rapport nr. 3/2015 . Åkebergveien 11. fargeundersøkelse av fasade.. 
  

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

FARGE, OG SYDFASADEN VAR UTEN TAKOPPLØFT.  (SETT FRA HARALD HÅRÅDES PLASS). (FOTO UKJENT PERSON, OSLO 

BYMUSEUM. ID. NR. OB.FS1040A.) 

 

 

             
FIGUR 3.  1926.  CHRISTIANIA AKTIEBRYGGERI.     (FOTO: A.B.WILSE 1926.  ID NR. OB. Y2886). 
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FIGUR 4. SYDFASADE.  UKJENT DATERING, MEN FRA TIDEN DA BYGNINGEN VAR                                                                                   

EN DEL AV BRYGGERIVIRKSOMHETEN, FØR 1933. (FOTO: A.B.WILSE.  ID NR: Y5020) 

                         
FIGUR 5. 1952. BYGNINGEN FREMSTÅR FORTSATT SOM MALT I LYSE FARGER. TAKOPPBYGG MOT SYD ER NÅ ETABLERT. 
(FOTO: WIDERØE FLYSELSKAP, HELGE SKAPPEL. ID NR. A20027_UA_0002_175) 
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4. Metode 
Fargeundersøkelser gjøres normalt ved lagvise avdekkinger og registrering av malingslag 

(fargetrapper) på de enkelte bygningselementene. Overflatene vurderes og tolkes i felt under 

normal visuell observasjon og gjennom feltmikroskop. Det tas ut materialprøver for 

mikroskopi under høyere forstørrelse for å gi utfyllende opplysninger om 

overflatebehandlingenes lagoppbygging, nedbrytning, pigment og bindemiddel.  

Felt- og mikroskopundersøkelsene sammenstilles med arkivsøk i form at tegninger, 

fotografier og skriftlig materiale.  

Denne koblingen mellom funn registrert i felt, arkiv og kunnskap om generelle material- og 

stiltrender i Norge, gjør det mulig å fastsette en kronologi og gir en relativ datering for de 

enkelte malingslagene.  

1.1. Tolkning og registrering av avdekkinger 
De registrerte fargene dokumenteres og beskrives ved hjelp av fargestandard NCS-S3. 

Fargekodene skal i de fleste tilfeller oppfattes som veiledende, etter som det sjelden er mulig 

å finne én NCS kode som fullstendig samsvarer med den avdekkede fargen. Det må også 

tas høyde for at de avdekkede fargene er skitne, avblekede og nedslitte. Fargene kan derfor 

i dag fremstå svært varierende og annerledes enn da malingen ble påført.  

På bakgrunn av de ovenfor nevnte faktorene vil normalt de enkelte fargene beskrives med 

den fargekoden som er funnet på stedet, og kan dermed variere. Når fargene senere tolkes, 

sammenstilles og skal danne grunnlag for anbefalt rekonstruksjon, vil mange av de samme 

fargene eventuelt gjengis med en annen fargekode.   

For den undersøkte bygningens del, lot det seg dessverre ikke gjøre å foreta lagvise 

avdekkinger i felt. Resultatene av undersøkelsen er derfor fremkommet primært ved 

avdekking og direkte tolkning av fargene under mikroskop.  

Det er gjort undersøkelser av bygningens veggliv, pussede detaljer og elementer relatert til 

vinduer og dør. Det er i dag ingen bevarte opprinnelige eller eldre vinduer og dører.   

 

 

                                                             
3 Natural Color System®Index2009 
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5. Resultater 

 

 

 

 
FIGUR 6. BYGNINGEN SETT FRA ALLE SIDER UNDER FELTUNDERSØKELSENE. (FOTO: MUR OG MER, JANUAR 2015). 

 

5.1. Prøveuttak 
Det er tatt ut 9 prøver fra bygningens fasader. Det var under undersøkelsen kun mulig å få tilgang 

til eksteriøret på 1. etasje nivå. Prøvene er derfor primært fra veggliv og pussede detaljer i 1. 

etasje. Det er i tillegg tatt ut prøve fra vindussmyg i sokkelnivå, kjellervindu og baldakin over dør 

på nordvegg. Fargelag på gitter foran vindu på nordvegg er vurdert visuelt og kodet på stedet.  

Prøveuttakene viser at både opprinnelig puss og overflatebehandlingslag er bevart med kun 

nyere puss i lokale reparasjoner og ved enkelte forblendinger av vinduer og dør. I forbindelse 

med bruksendring fra kontorbygg for bryggeriet til fengselssykehus i 1933, ble dør mot øst 
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forblendet. (se fig.7). Dette vises ved at det i dørforblendingen mangler de opprinnelige 

kalklagene, og eldste kalklag er her en gullig tykkere kalkmaling direkte på pussen.  

5.2. Arkiv 
Eldre tegninger i kombinasjon med eldre fotografier viser at bygningen siden byggestart i 1880 

har beholdt sin opprinnelige plan og fasader. Senere utbedringer og tilføyelser er gjort i 

forbindelse med sykehusetableringen. Da ble det gjort takoppløft på sydfasaden og dør på nordre 

del av østvegg ble forblendet. Det har dessverre ikke vært mulig å anskaffe opprinnelige plan- og 

fasadetegninger. Eldste tegning er fra 1912, som kun viser omriss av bygget i forbindelse med 

grunnundersøkelser. Eldre foto fra 1926 kan gi en antydning om at 1. etasje mot syd hadde 

kvaderpuss på hele fasaden. Dette er dog noe vanskelig å tolke ut ifra dårlig oppløsning i 

fotografiet. (Se fig. 3). 

 

                                                                                                     
FIGUR 7. FORBLENDET DØR 1933, NORDRE DEL AV ØSTVEGG. PUSSEN I FORBLENDINGEN HAR ET GULLIG KALKLAG SOM 

ELDSTE FARGELAG. (FOTO: MUR OG MER, JANUAR 2015). 

 

mailto:hilde.berntsen@murogmer.no


Mur og Mer prosjekt/ rapport nr. 3/2015 . Åkebergveien 11. fargeundersøkelse av fasade.. 
  

9 
Mur og Mer. Org.nr. 999 541 119. Mellomhagen 26, 3261 Larvik. Tlf. 92 880 113. hilde.berntsen@murogmer.no. www.murogmer.no 

Prøvenr Uttakssted Kommentar/ Resultat 
 

1 Sålbenk nordvegg 6 faser: Eldste: mineralske, kalk. 
Lyse/ hvite. Skitne overflater. 
Gult tykt. Kalkholdig. Yngre lag: 
Grønn, grå, rød. Plast m 
kvartsfiller og porer 
(silikonharpiks?).  

2 Veggliv. 1. etg. Nord. 9 faser: 4 lyse/ hvite kalkfaser, 
skitne. 1 tykkere kalklag - 
gulpigmentert. Nyere lag: 
Sparkellag m tilslag/ finpuss – 
stått fremme? Grønn, grå, rød: 
Plast m filler og porer.  

3 Veggliv. 3. m o. bakken. Nord.  10-11 faser: Seis evnt skittlag 
direkte på pussen. (Stått 
fremme?) 4 kalklag, hvitnyanser. 
1 kalklag, tykkere gulpigmentert. 
Hvit (grågul), hvit (grågul). 
Nyere: Sparkel m tilslag/ finpuss. 
Grønn, grå rød (plast m forer og 
kvartsfiller).    

4 Gerikt. Vindu 1. etg. Nord.  7 faser: 3 hvitaktige kalkfaser. 
Gulpigmentert tykkere lag. 
Nyere lag: Sparkellag m tilslag/ 
finpuss. Grønn, grå, lysere grå – 
plast med kvartsfiller og porer.  

5 Veggliv. (Fra forblendet dør 1933) Øst. Eldste lag: Gulhvitt, tykt, 
kalkholdig. 
Nyere lag: Grønn, grå rød, 
plastholdig m kvartsfiller og 
porer.  
 

6 Kjellervindu. Nord. Kitt Kun. Rødt isolasjonslag m. 
brunt. (dagens?) 

7 Støpejernsvindu, kjeller. Nord Rødt, oker, brunt. Oljemalinger. 
Okerfargen kan være 
linoljemaling fra 30-tallet? 

8 Smyg, sokkel/ kjeller. Nord.  6 kalklag m skitt mellom. 
Samme puss som på vegg? Evnt 
noe fetere? 

9 Horisontalt gitter foran vindu. 1. etg. nord.  NB: Avdekking i felt.  
Rød. Oker mørk, blå, grønn, grå, 
lys grå.  

10 Porøs plate. Himling i baldakin over norddør. Grønn, grå, lys grå. Kun nyere 
plastholdig maling. Finner ikke 
eldre lag. Heller ikke synlig skitt 
på overflaten som kan tyde på 
at platen har stått ubehandlet. 
Evnt Nyere himling enn beslag? 
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FIGUR 8. HORISONTALT GITTER FORAN VINDU, 1. ETG. ELDSTE FARGELAG VISER EN OKER, BRUN.                                          
(FOTO: MUR OG MER, JAN. 2015.) 

 

5.3. Mikroskopi 
Det er gjort visuelle og enkle kjemiske undersøkelser under binokular og digitalt mikroskop (Dino 

Lite).  

5.3.1. Veggliv og detaljeringer 
Undersøkelsen viser at veggliv og pussede detaljer har hatt ca.10-11 overmalinger. Det antas at 

dette representerer hele farge- og pusstratigrafien, og at eksisterende puss med påfølgende 

første overflatebehandling derfor er den opprinnelige. De første 8 overflatebehandlingene er 

kalkbaserte tradisjonelle overflatebehandlinger, mens de påfølgende 3 er plastbaserte moderne 

malingssystemer. Det var under mikroskopet mulig å skille de enkelte fasene og påføringene fra 

hverandre, og det er tydelige skittlag mellom enkelte lag. Disse ha igjen flere samhørende lag/ 

påføringer fra felles fase. Skittlagene tyder på at overflatene har blitt eksponert over lengre tid, 

evnt har vært utsatt for mye lokal forurensning.  
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FIGUR 9. VEGGLIV, NORDVEGG. OVERFLATEBEHANDLINGENE ER KALKHOLDIGE UNDER 3 NYERE                                               

FASER/ PERIODER MED PLASTHOLDIGE MALINGER. FARGEGJENGIVELSEN ER IKKE REELL.                                                            
(FOTO: MUR OG MER, FEBRUAR 2015). 

 

                                     
FIGUR 10.  GERIKT. KALKPUSS OG KALKHOLDIGE LAG UNDER GRØNN, GRÅ OG LYS GRÅ PLASTMALING.           
FARGEGJENGIVELSEN ER IKKE REELL. (FOTO: MUR OG MER, FEBRUAR 2015). 
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De første kalklagene er svært urene med mye kullpartikler og annen forurensning. Det har ikke 

vært mulig å registrere eller skille ut eventuell forekomst av pigmenter for innfarging av disse 

overflatebehandlingene, men det er godt mulig at de har vært brukne grålige hvite farger. Lagene 

varierer fra å fremstå i kalde lys grå toner til varmere lys beige toner. I ca. 6. 

overflatebehandlingslag skjer det en markant endring: Denne overflatebehandlingen er også 

kalkholding, men lys varm gul i avdekkingene med tydelig synlige okerholdige (gule og rødlige) 

pigmentkorn under mikroskop.  

Trukne gerikter og detaljeringer har ikke vært skilt ut i andre farger enn vegglivet før i siste 

overflatebehandling da gerikter, detaljeringer og sokkel ble malt lys grå sammen med de røde 

veggene.  

5.3.2. Vinduer og dører. Andre elementer.  
Det er ikke registrert eldre eller opprinnelige vinduer eller dører i bygningen bortsett fra eldre 

kjellervinduer. Disse er støpejernsvinduer med uviss datering. Vinduene er i dag brunmalte over 

nyere rustbehandling. Det har ikke vært mulig å skille ut eldre fargelag. Trolig har vinduene vært 

malingsfjernet i nyere tid.  

Elementer tilhørende vinduene i form av horisontale gitter har flere fargelag, hvorav eldste lag er 

en okerfarget maling, brun. Senere lag er blå, grønn, grå og lys grå. Det antas at elementene er 

fra bruksendringen i 1933, og at vindusgitterne var brunmalte. Det er sannsynlig å anta at gitterne 

hadde samsvarende farge med den da eksisterende vindusfargen.  

 

6. Konklusjon 
6.1. Anbefaling om tilbakeføring av farger og materialer 
Bygningen ble reist i 1880, men ble innlemmet i botsfengselet i 1933. Bortsett fra takoppløft mot 

syd fra 1933, er bygningens eksteriør lite endret siden byggestart. Likevel er fengselssykehusets 

eksteriør fra 1933 komplett, bygningen har i dag funksjon som rusrehabiliteringssenter, og 

interiøret vitner fortsatt om tilhørighet til fengselsvesenet.  

Mur og Mer foreslår derfor at en tilbakeføring av fargesetting på fasader gjøres i henhold til 

fargeholdning og materialvalg som var å finne på bygningen etter overdragelse fra bryggeri til 

fengselssykehus i 1933. Dette innebærer at bygningens pussede vegger, sokkel og detaljer som 

gesims og gerikter males i en kalkholdig maling i en lys varmgul nyanse, NCS 1510-Y20R. Det 

er ingen opprinnelige vinduer eller dører i bygningen. De eldste elementene tilhørende vinduer og 

dører er vindusgitter og den buede baldakinen over norddøra. Disse regnes for å ha blitt satt opp 

da sykehuset ble etablert i 1933. Baldakinen har kun fargelag yngre enn 1960-tallet (eldre lag er 

fjernet evnt har overflaten vært umalt), mens gitteret har intakte fargelag. Det foreslås derfor at 

vinduer med tilhørende elementer tilbakeføres til det eldste fargelaget på gitteret, en okerfarge 

(brun), NCS 5020-Y30R, linoljemaling.  

På pussede vegger og detaljeringer bør det benyttes en ren kalkmaling basert kun på 

tørrpigmenter og kalk uten plasttilsetninger. Kalkmalingen påføres i 3-4 tynne lag. Lagene for- og 

ettervannes. For å sikre gjennomkarbonatisering av kalkholdig puss og overflatebehandlinger 

skal denne typen arbeid utføres ved temperaturer over 5 grader, og i perioden medio april – 

medio august.  
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Pussen er en hydraulisk kalk med blandingsforhold i henhold til anbefalinger fra eksterne 

analyser fra Seir Materialanalyse4.  

Det er viktig at puss og malingsarbeid utføres av murhåndverkere med antikvarisk kompetanse. 

Det bør stilles krav til kjennskap til tilvirkning og påføring av kalkholdige materialer og erfaring fra 

tilsvarende prosjekter.  

 

6.2. Sammendrag, farger og materialbruk i tabellform 
 

Bygningselement Farge NCS Materiale 
Veggliv Lys gul, varm 1510-Y20R Kalkmaling 

Pussede detaljer Lys gul, varm 1510-Y20R Kalkmaling 

Sokkel Lys gul, varm 1510-Y20R Kalkmaling 

Vinduer Brun 5020-Y30R Linoljemaling 

Gitter Brun 5020-Y30R Linoljemaling 

Dører + baldakin Brun 5020-Y30R Linoljemaling 

 

7.Vedlegg:Tegninger 1912-1933. (kilde: Plan- og 
bygningsetaten, Oslo kommune). (Pdf) 

                                                             
4 Se ekstern rapport.  
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