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Sammendrag 
 

Lysthuset tilhørende Villa Grandes hageanlegg ble trolig satt opp i løpet av 2. verdenskrig, under Vidkun 

Quislings eie. Det finnes lite skriftlig og fotografisk dokumentasjon rundt bygningen, men fargeundersøkelsen 

underbygger den antatte dateringen. Eldste fargelag på treelementene er en lys rødlig beige linoljemaling. 

Opprinnelig overflatebehandling på de pussede innvendige veggene og i taket er uviss. Yngre fargelag kan 

likevel tyde på at det har vært tradisjon for å male veggene grå og taket hvitt. Eksteriøret har fulgt hovedhusets 

fargesetting, der eldste fargelag er en kalkhvitting på sementholdig puss med gråbrune vinduer og dør.  
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1. Bakgrunn 
På oppdrag for Statsbygg øst har Mur og Mer gjort fargeundersøkelser av lysthus/ paviljong 

på Holocaustsenteret/ tidligere Vidkun Quislings bolig, Villa Grande, Huk aveny 56, Oslo. 

Bygningen som en del av Villa Grandes anlegg ble fredet i 2005 etter kulturminneloven § 22a 

jf. § 15. Fargeundersøkelsen skal bidra til å belyse anlegget under 2. verdenskrig ved en 

tilbakeføring og bevaring av fargesetting, dekor og materialbruk fra denne perioden. 

Undersøkelsen ble utført i mars 2015.  

 

2. Historikk og generell beskrivelse 
Villa Grande ble tegnet av arkitektene Chr. Morgenstierne og A. Eide for Sam Eyde, direktør 

Norsk Hydro, i 1917. Hovedbygningen ble da påbegynt. Skipsreder H. Østenvold kjøpte 

eiendommen og ferdigstilte villaen utvendig i perioden 1918-21. Arkitekt: Jens Z. M. Kielland. 

Eiendommen ble kjøpt av Aker kommune i 1921, deretter solgt videre til skipsreder Wilh. 

Wilhelmsen i 1926. Da Wilhelmsen ga eiendommen til staten i 1928, var anlegget fortsatt 

ubebodd og ikke ferdigstilt. Først da Vidkun Quisling kom til makten og flyttet inn i 1941 ble 

bygningen gjort beboelig og endret under arkitektene Essendrop og Egeberg.1 Under 

Quisling het eiendommen «Gimle». 

Etter 1945: Fra mai 1945 fungerte eiendommen en periode som soldatforlegning for deretter 

å bli avløst som pleie- og rehabiliteringshjem underlagt Ullevål sykehus i perioden 1948-63. 

Fra 1964 ble bygningen utdanningssenter for helsepersonell og hadde egen internatdel. I 

2005 ble bygningene rehabilitert, og HL senteret flyttet inn. Anlegget forvaltes i dag av 

Statsbygg.2 

Villaen har hovedinngang mot en borggård i nord, mens det på sydsiden er et åpent 

hageanlegg der det undersøkte lysthuset ligger i sydenden omkranset av furutrær, men med 

fritt utsyn over fjorden. Lysthuset inngår i et strukturert hageanlegg som antas utarbeidet 

under Quisling. Hellelagte ganger lå som et rutenett i hagen med marmorskulpturer og 

kunstige dammer. Lysthuset ligger i enden av en grusgang, og har hellelagt platting 

avgrenset av en pusset mur på inngangssiden mot syd. Det er minimalt med opplysninger 

knyttet til paviljongen/ lysthuset på Villa Grande. Det er kjent at Quisling anla et 

hageanlegget ble anlagt i 1943. Lysthuset nevnes ikke, og det finnes heller ikke kjente 

avbildninger av bygningen fra denne tiden. Likeledes reiste han en musikkpaviljong (i dag 

revet) Trolig ble disse reist samtidig, og det antas at dette ble gjort samtidig med 

etableringen av hageanlegget på eiendommen.  

                                                             
1 Fredningsdokument, RA 2005.  
2 http://www.hlsenteret.no/om/villa-grande/  
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FIGUR 1. FLYFOTO FRA 1937 VISER AT VILLA GRANDE DA IKKE HADDE ET OPPARBEIDET HAGEANLEGG MED GRUSGANGER 

OSV. DET INNRINGETE FELTET VISER VILLAEN MED DET TILGRENSENDE OMRÅDET SOM SENERE BLE HAGEANLEGG. (FOTO REF:  
GL-INNSYN-20141211_154432) 

 

FIGUR 2. FLYFOTO FRA 1946 VISER AT DET ER ETABLERT ET HAGEANLEGG MED GRUSGANGER OSV MOT SYD. PAVILJONGEN 

ER IKKE SYNLIG, MEN KAN GJERNE LIGGE I NEDKANT AV DEN ANLAGTE HAGEN. (MARKERING I RØDT FAVNER KUN SELVE 

HOVEDHUSET OG HAGEANLEGGET MOT SYD. QUISLINGS ANLEGG STRAKTE SEG OVER LANGT STØRRE OMRÅDER).  (FOTO REF: 
GL_INNSYN-20141211_154549). 
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FIGUR 3. HAGEANLEGGET SETT FRA QUISLINGS BOLIG MOT SYD UNDER 2. VERDENSKRIG. PAVILJONGEN KAN LIGGE MIDSTILT I 

ANLEGGET SKJULT BAK TRÆRNE. (FOTO: NTB SCANPIX. SPA 72D98) 

2.1. Eksteriør 
Lysthuset er reist i 1700-talls stil. Det er symmetrisk bygd opp med et kvadratisk grunnplan 

(4,5 X 4,5 m).  Taket er pyramideformet og bygningen har 8 småsprossede buede vinduer - 

to på hver vegg. Sydveggen har en midtstilt dobbeltfløyet dør. Konstruksjonen er teglbygd, 

spritpusset og malt. Veggene er i dag eggeskallshvite med gråbrune vinduer og dør, dvs. 

med samme fargesetting og materialvalg som hovedhuset som ble malt i 2006.  (se fig. 4.) 

 

FIGUR 4. LYSTHUSET SETT FRA NORD. (FOTO: MUR OG MER, MARS 2015) 
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2.2. Interiør 

 

FIGUR 5. INTERIØRET SET MOT NORDØST. (FOTO: MUR OG MER, MARS 2015). 

 

FIGUR 6. INTERIØRET SETT MOT SYDVEST. (FOTO: MUR OG MER, MARS 2015). 

 

2.2.1. Gulv 
Gulvet består av smale lakkede furubord. Eiketerskel under dør. Bordene er lagt parallelt øst-

vest i en ramme med tilsvarende bord. Gulvet er gulnet, for øvrig i god stand bortsett fra 

vannskadet ytre bord mot syd. Det antas at gulvet er opprinnelig.  
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2.2.2. Vegger. 
Veggene består av en slettpusset kc-puss armert med hønsenetting over teglkonstruksjon. 

Tykkelse puss: 2,5 – 3,5 cm. Veggen avsluttes av en trukket profilert gesims mot tak. 

Gesimslisten er gipsbasert. Dette gjelder også ornamentikk over vinduer, dør og i hjørnene. 

Dette er draperier hengt opp med blomsterrosetter over vinduene, medaljong over dør og 

blomsterornamentikk i hjørnene. Ornamentikken er modellert opp, delvis i frihåndsteknikk og 

er noe varierende i utforming. Veggene er i dag malt lys grå. I sydøstre hjørne er pussen 

fjernet inn til tegl under vinduet grunnet fuktskader.  

 

2.2.3. Brystning 
Brystningen er sammenstilt av ramtre, fylling og en horisontalt løpende plate/ brystningsbrett som 

avslutter brystningen oppad mot den pussede veggflaten. Mot gulvet avsluttes brystningen av 

bred profilert gulvlist. I nordøstre og nordvestre hjørner er det innebygde hjørneskap som en 

integrert del av brystningen. (Se fig. 7). Dagens farger er lys gråblå fylling, lys blå ramtre, blå 

brystningsbrett og fotlist.  

Høyde brystning: 71 cm. Dybde brystningsbrett: ca. 7 cm. I vindussmyg 18,5 cm.  

 

FIGUR 7. INNEBYGDE SKAP I BRYSTNINGEN I HJØRNENE MOT NORD. (FOTO: MUR OG MER, MARS 2015). 

2.2.4. Vinduer 
Vinduene er rektangulære med buet toppstykke, 13 ruter. Profilerte smale sprosser. 

«Hyttehengsler». Eldre lett anløpent glass. Vinduene antas å være originale. I overkant av 

vinduene henger buede gardinbrett/ vindusbrett i form av profilerte løse tre elementer. Disse 

henger delvis over ornamentikken på veggene på en måte der ornamentikken er delvis 

fjernet under. Gardinbrettene er i dag lys grå som veggene.  
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FIGUR 8. DØR OG VINDUER MOT SYD. (FOTO: MUR OG MER, MARS 2015). 

 

 

2.2.5. Dør  
Døren er dobbeltfløyet med buet overstykke og 13 ruter i hvert dørblad med en lav fylling i nedre 

del. Moderne beslag og låsemekanisme. Trolig er selve døren nyere, mens rammen kan være 

opprinnelig.  

 

2.2.6. Himling 
Himlingen er gipstrukket i pagodeform med bred hulkil og flat himling adskilt av kvart- og halvstaff 

trukket belistning. I himlingens skrå partier er det midtstilt ornamentikk på de fire sidene i tillegg til 

i de fire hjørnene.  Hjørnene har blomsterornamentikk, mens det på midtpartiene er satt inn 

gipsstøpte figurative ferdigelementer. Temaet i ferdigelementene er en slags putti med attributer i 

henhold til de fire årstidene. Himlingen er i god stand bortsett fra noe jernutfelling i gipsrelieffene, 

særlig i relieffet mot nord, Sommer. Trolig skyldes utfellingene nedbrutte jernforankring mellom 

relieff og himlingskonstruksjon.  
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Figur 9.  De 4 relieffene i himlingen. 1.Vest: Naken gutt m fugler bur, hatt og sko i landskap. (vår).2. 

Nord: Naken gutt m blomsterkrans i håret, plukkende blomster med blomsterkurv (sommer). 3. Øst: 

Naken gutt m liten sigd og kornnek. Høster korn. (Høst). 4, Syd: Vinterkledd gutt som fyrer bål. Stjerner, 

grantrær. (vinter). Brun misfarging skyldes trolig rust i relieffenes forankring.  (Foto: Mur og Mer, mars 

2015).  

3. Metode 
Fargeundersøkelsen er gjort ved lagvise avdekkinger og registrering av malingslag 

(fargetrapper) på de enkelte bygningselementene. Overflatene er vurdert og tolket i felt under 

normal visuell observasjon og gjennom feltmikroskop. Det er tatt ut materialprøver for 

mikroskopi under høyere forstørrelse for å gi utfyllende opplysninger om 

overflatebehandlingenes lagoppbygging, nedbrytning, pigment og bindemiddel.  

Felt- og mikroskopundersøkelsene sammenstilles normalt 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.  

3.1. 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.  

                                                             
3 Natural Color System®Index2009 

Sommer 

Høst Vinter 
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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.   

4. Resultater 
Følgende er undersøkt:  

 Eksteriør: Vegger, vinduer og dør.  

 Interiør: Vegger, vinduer, dør og himling.  

Få fargelag er funnet på alle elementer. hvorav det  eldste laget er av en mager, tynt påført 

type. Dette er gjenkjennelig fra malingspåføring i andre bygninger fra samme periode. Etter 

at 2. verdenskrig brøt ut, var det generelt fra 1941 umulig å få kjøpt malervarer til vanlig 

vedlikehold. Denne varemangelen varte frem til 19524. Karakteristisk for malingstyper fra 

1940-tallet er derfor at de var magre og de avdekkes nå i en nedbrutt tilstand, og er 

vanskelig å skille fra de resterende malingslagene. Funn i den undersøkte bygningen bygger 

derfor opp under teorien om at lysthuset er reist under 2. verdenskrig.   

 

4.1. Eksteriør 

4.1.1. Vegger, eksteriør 
Bygningen er reist i tegl. Eldste funne pusslag er en kaldgrå bindingssterk sementbasert finpuss 

(< 2 mm tykkelse). Direkte på den sementholdige pussen ligger det rester etter en svært forgipset 

hvit mineralsk maling. Dette antas å være en kalkhvitting. Direkte på den hvite pulveriserte 

overflaten ligger en spritpuss som ble malt med en gulgrønn plastmaling. Yngste malingslag er 

dagens maling, trolig en 1-komponent silikatmaling. (ikke analysert) . Eksteriørets nåværende 

farger ble malt som hovedhuset i 20065. 

 

Lag Materiale Farge NCS Periode Datering Kommentar 
 

1 Puss, 
sementholdig 

  1  Tynn.  

2 Kalkmaling Hvit, gulaktig, 
varm 

0502-Y50R 1 1940-t  

4 Plastmaling Gulgrønn, lys  2   

5 Puss, 
hydraulisk?   

  3  Rødlig. 
Spritpuss- 
struktur 

6 Silikatmaling    
(1-komponent?) 

Hvit, gulaktig, 
varm 

0502-Y50R 3 2006 Tykk, 
filmdannende 

 

                                                             
4 Brænne, J. : Dekorasjonsmaling. Cappelen Damm forlag 2012.  
5 Winness, Hole, Berntsen 2004/ 2006: Utvendige fargeundersøkelser av puss og maling. 
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4.1.2. Dør og vinduer, eksteriør 
Eldste fargelag på vinduer er 5020-Y20R. Dette er et tynt påført magert lag oljemaling. Dagens 

vindusfarge er 5005-Y20R. s.11. Mellom disse malingslagene ligger flere hvite oljemalinger. 

Døren har ingen eldre fargelag enn de hvite, og har heller ikke et tykt sparkellag. Det eldste 

magre malingslaget som finnes på alle de andre treelementene gjenfinnes ikke her. Dette i 

kombinasjon med beslagtype og materialkvalitet kan tyde på at døren er satt inn senere enn 

1940-tallet.  

Lag Materiale Farge NCS Periode Datering Kommentar 
 

 1 Treverk --- --- 1 1940 t  

2 Linoljemaling Brun, grønnlig, 
blek 

5010-
Y10R 

1 1940 t Opprinnelig. 
Mager, matt 

3 Sparkel? Hvit --- 2  Blank, tykk. 

4 Alkydmaling6 Grå 3500-N 2   

5 Alkydmaling Gråbrun, 
grønnlig lys 

4005-
Y20R 

3   

6 Alkydmaling Brun, blek.          
Grå, rødlig 
(sydsidens 
treverk) 

5005-
Y50R     
4005-
R50B 

4 2006 Dagens 
maling. Tykk, 
filmdannende 

 

                                                             
6 Dette er det eldste funne laget på dørbladene.  
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FIGUR 10. DAGENS PUSSTRUKTUR.                                                                   FIGUR 11. DAGENS VINDUSFARGE. OPPRINNELIG 

                             VINDU. (FOTO: MUR OG MER, MARS 2015). 

 

 

4.2. Interiør 
Det er funnet få fargelag på de enkelte elementene. Antall og type fargelag sammenfaller på 

treverket i rommet, mens det er funnet færre fargelag på vegg og i tak (puss). På treverket er det 

funnet magre linoljemalinger i bunnen som senere har vært sparklet over med tykke lag før neste 

malingspåføring i alkydoljeholdige medier.  

4.2.1. Brystning og gulvlist.  
  De enkelte elementene i brystningen har sammenfallende farger, bortsett fra i siste periode. Da 

skilles brystningsbrett, gulvlist, fylling og ramtre ut i 3 forskjellige blålige farger. Opprinnelig farge 

var en rødlig gråbeige linoljemaling, NCS 2005-Y80R. denne malingen har aldri blitt overmalt i 

hjørneskapene.  
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Lag Materiale Farge NCS Periode Datering Kommentar 
 

1 Treverk -- -- 1 1940 t  

2 Linoljemaling Rødlig gråbeige 2005-Y80R 1  Mager, matt. 
Interiør i skap 
står uovermalt 
i denne fargen 

3 Sparkel Hvit, gullig Ikke kodet 2  Tykk, blank 

4 Alkyd Hvit, varm  2   

5 Alkyd Hvit, varm  3   

 Alkyd Blå, lys 2005-B50G 4   

6 Alkyd Blågrå, grønnlig 
(Brett, gulvlist),  
Blå, lys, grønnlig 
(Ramtre) 
Grå, lys, grønnlig. 
(fylling). 

3020-B40G  
 
2010-B70G 
 
2005-G60Y 
 

5 1990-t  

 

 
 

FIGUR 12. FARGETRAPP, BRYSTNING. GRÅLIG ROSA I BUNNEN,   FIGUR 13. OPPRINNELIG FARGE, GRÅLIG ROSA, STÅR                                                  

ETTERFULGT AV TYKT SPARKELLAG.               ER IKKE OVERMALT SIDEN 1940-TALLET.                                                     

(FOTO: MUR OG MER, MARS 2015)              (FOTO: MUR OG MER, MARS 2015). 
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4.2.2. Vinduer 
I likhet med brystningen ble vinduene opprinnelig malt i en rødlig gråbeige farge, NCS 

2005-Y80R. Fargen ble funnet på vindusrammene, dessuten på baksiden av sprosser på 

nordvestre vindu. Dette etterfølges av et tykt sparkellag, deretter flere hvite oljemalinger. 

Avslutningsvis ligger dagens maling, …  

Lag Materiale Farge NCS Periode Datering Kommentar 
 

1 Treverk --- --- 1 1940-t  

2 Linoljemaling Rødlig 
gråbeige 

2005-
Y50R 

1 1940-t Mager, matt  

3 Sparkel? Hvit Ikke kodet 2  Matt 

4 Alkyd Gulhvit Ikke kodet 2  Matt 

5 Alkyd Gråblå, lys 2005-
B50G 

3 1970? Blank 

6 Alkyd Hvit 1002-Y 4 1990-t Blank 

 

    FIGUR 14 

Fargetrapp på vindu viser at det er 

rester av et grårosa fargelag som 

første overflatebehandling  (*1) på 

treverket. Dette ble etterfulgt av et 

tykt sparkellag (S2).                           

(Foto: Mur og Mer, Mars 2015) 
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4.2.3. Gardinbrett 
Gardinbrettene er opprinnelig påsatt løst på veggen. I dag er de til dels malt fast i underlaget. Det kan se 

ut til at gardinbrettene er opprinnelige med hensyn til materialvalg og antall overmalinger som samsvarer 

med de øvrige treeleementene. Likevel er gardinbrettene  tilpasset veggene sekundært i og med at de 

delvis er skåret inn i relieffene på veggen. (se fig…)  

Lag Materiale Farge NCS Periode Datering Kommentar 
 

 1 Treverk   1 1940 t  

2 Linoljemaling Grå 3502-Y 1 1940-t Mager, matt 

3 Hvit, sparkel – 
tykk, blank 

 Ikke kodet 2   

4 Alkyd hvit Ikke kodet 2   

 Alkyd Hvit, gullig Ikke kodet 3   

5 Alkyd Grå, lys 2005-
G60Y 

4 1990-t  

 

     FIGUR 15 

4.2.4. Vegger 
Det er funnet få malingslag på veggene. Generelt finnes det kun dagens overflater og et underliggende 

hvitt moderne lag på veggene. Under løse gardinbrett mot nord er det funnet spor etter eldre maling. 

Dette er en vannløselig maling, og kan være rester etter en limfarge.  

                                                                                                
 
Eldste fargelag på gardinbrettet er en 
grå linoljemaling. Trolig stod denne 
fargen sammen med grå maling på 
veggene.  
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Lag Materiale Farge NCS Periode Datering Kommentar 
 

 1 Puss --- --- 1 1940- t Har det vært 
limfarge? – ikke rest 
av gml maling. 

2 Limfarge? Grå 4502-Y 1 1940-t? Vannløselig, 
transparent. Funnet 
under løse 
gardinbrett 

3 Alkyd? Hvit, 
gullig 

Ikke kodet 3   

4 Grå, dagens, plast Grå, lys 2005-
G60Y 

4 1990-t  

    FIGUR 16 

4.2.5. Himling og gesimslist 
Himling og gesimslist har hatt samme farger inntil siste overmaling. Hvitt. Det er kun registrert dette ene 

malingslaget i selve himlingen. Gesimsen har flere.  

 

Lag Materiale Farge NCS Periode Datering Kommentar 
 

1 Puss ---  1 1940- t  

2 Oljemaling? Hvit, gullig 0502-Y 3  Krakelerende 

3 Plastholdig Hvit, gullig 0502-G 4 1990-t Gesimslisten ble 
samtidig skilt ut i lys 
blå, grønnlig farge. 

 

Søl fra eldre underliggende gråmaling, trolig fra 

veggen, ligger skjult bak gardinbrettene på 

sydveggen. (Foto. Mur og Mer, mars 2015) 
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5. Konklusjon og anbefaling av videre tiltak 
Det er lite opplysninger rundt oppføringstidspunktet for lysthuset. Det antas likevel at 

bygningen er en del av Quislings hageanlegg som ble ferdigstilt i 1941. Fargeundersøkelsen 

er med på å bekrefte dateringen både i form av antall og kvalitet på malingslagene.  

De eldste fargelagene som er funnet på tre-elementene er alle magre oljemalinger med lite 

bindemiddel. Dette er typisk for malinger fra tiden rundt annen verdenskrig. På himling er det 

funnet nyere hvite lag. Dette kan være malinger påført en nedvasket malingsflate som gjerne 

kan ha vært en upigmentert limfarge kun bestående av kritt og lim (hvit). På veggene er det 

under gardinbrett funnet spor av eldre grå limfarge som eldste malingslag.  

Alle elementer i interiøret antas å være opprinnelige – dvs fra lysthusets oppføringstidspunkt 

i perioden 1941-45. Det anbefales derfor en tilbakeføring av farger og materialer til denne 

perioden. 

Dette innebærer at veggene males grå, NCS 3500, limfarge. Himlingen males hvit, NCS 

0500 N, limfarge. Brystning inkludert skaper (og innvendige overflater i skapene) males i en 

lys rødlig gråfarge NCS 2005-Y80R, linoljemaling.  

Vinduer og dør males som brystningen, lys rødlig grått, NCS 2005-Y80R, linoljemaling. 

Buede vindusbrett males som veggene, grå, 3500-N, men i en linoljemaling. Himling t.o.m 

gesims males hvit, limfarge 0500-N. 

Gulvet slipes og lakkes med en matt oljelakk.  

 

5.2. Sammendrag, Anbefaling av farger og materialbruk i tabellform 
 

Bygningselement Farge NCS Materiale 
 

Vegger, interiør Grå 3500-N Limfarge 

Himling t.o.m gesims Hvit 0500-N Limfarge 

Brystning inkl. fotlist Rødlig grå, lys 2005-Y80R Linoljemaling 

Vinduer og dør, interiør Rødlig grå, lys 2005-Y80R Linoljemaling 

Gardinbrett Grå 3500-N Linoljemaling 

Vegger, eksteriør Hvit, gullig 0502-Y50R Kalkmaling 

Vinduer og dør, eksteriør Brun 5010-Y10R Linoljemaling 

Gulv Upigmentert --- Slipes. Oljelakk, matt. 
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5.2. Malingsarbeid 
Alle overflater som skal males må rengjøres før oppmaling for å gi god vedheft mellom eldre 

og ny overflate. Nye pussreparasjoner må være ferdig herdet.  

5.2.1.  Limfarge i tak og gesimslist 
Forarbeid 
Den eksisterende malingen på de pussede flatene bør helst fjernes kjemisk for å sikre god 

diffusjonsåpenhet i veggene. Eventuelt kan de pussede overflatene seises med grønnsåpe 

(150 g grønnsåpe : 1 liter vann) direkte på den eksisterende malingen etter at denne er 

vasket ren. Det seises flere ganger for å oppnå et jevnt sugende underlag. Eventuelt kan det 

benyttes en oljeseis som lages ved en tynn blanding av kokt linolje, oxanolje og white spirit i 

forholdet 1:1:1.  

Tilberedelse/ utførelse 
Limfargen blandes på stedet ved hjelp av lim, kritt og pigment, der krittet leskes i 1 døgn før 

det kan benyttes. Limfargen påføres i ett strøk, og fordrives med bred pensel på større flater. 

Hvis det benyttes animalsk lim som bindemiddel (hare-, ben- eller hornbasert) tåler 

overflatene mye. Hvis malingen er basert på celluloseklister vil overflatene tåle noe mindre 

belastning.  Normalt vil den tørkede limfargeoverflaten ha en porøs og matt struktur. Hvis det 

animalske limet benyttes i oppvarmet tilstand, vil det oppnås en glans oppimot 35-40.  

Malingen kan rulles eller kostes på, men må avslutningsvis fordrives med bred pensel. 

5.2.2.  Linoljemaling på treverk 
Forarbeid.                                                                                                                             

Løs maling skrapes forsiktig. Maling pusses med fint sandpapir i vedretning. Overflatene 

grunnes med et lag linoljemaling fortynnet med 10-15 % white spirit eller terpentin. Det 

påføres ytterligere 2 lag maling. Det er viktig at malingen påføres tynt for å unngå 

spenninger. Alt malerarbeid skal utføres med pensel. 

Svenske Ottosson Fargmakeri AB (www.ottossonfarg.com) leverer god plastfri linoljemaling 

med naturlige tørrpigmenter. 

5.3. Utvendige tiltak 
Eksteriøret er i dag relativt nymalt. Det er likevel enkelte skader i puss og malingslag i nedre del av 

veggene. Dette skyldes fuktighet etter oppsug og slagregn fra grunnen. Av tekniske årsaker bør den 

hellelagte plattingen trekkes noe ut fra veggene – ca.  30 cm vil være tilstrekkelig. Mellomrommet fylles 

med grus for å gi en god drenering til grunnen.  

Veggene flikkmales i skader med eksisterende maling. Vinduer og dør behøver ikke males nå. Neste gang 

bygningen males er det viktig å påse at det benyttes diffusjonsåpne malinger også på eksteriøret: 

Linoljemaling på treverk. Pussen bør da vurderes å kalkmales for å gi en bedre diffusjonsåpenhet enn 

dagens utvendige pussmaling.  
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FIGUR NR 17. DET ER I DAG PROBLEMER MED FUKTIGHET SOM BLIR LIGGENDE I NEDRE DEL AV DEN PUSSEDE VEGGEN. DE 

INNERSTE 30 CM SKIFERHELLER BØR DERFOR ERSTATTES MED GRUS SLIK AT VANNET DRENERES NED I GRUNNEN.  (FOTO: 
MUR OG MER, MARS 2015). 
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