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FIGUR 1. DØPEFONTEN FØR OG ETTER KONSERVERING. (MUR OG MER 2015).   

1. Bakgrunn 
Mur og Mer ble i 2014 bedt av Kirkelig fellesråd i Oslo om å utføre konserveringsfaglig behandling av 

kirkens opprinnelige døpefont. Konserveringsjobben ble utført våren 2015. Kirken har pr. 2015 en annen 

døpefont til bruk for ordinære barnedåpsseremonier. Den behandlede døpefonten antas å være en del av 

kirkens opprinnelige inventar, og skal etter behandling benyttes i begrenset omfang, blant annet til 

voksendåp.   

2. Beskrivelse og historikk 
Døpefonten har en oktogonal form. Den er sammensatt av to deler støpt i et gips-/ kalkmørtelbasert 

materiale med fingradert sand som tilslag, og måler 94 x 80 x 80 cm. Døpefonten er utført i nygotisk stil, 
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og har i dag tre-imiterte brune oljemalte overflater med gullstaffering. Initialene C.S. og B.S. og deres 

våpenskjold er preget på døpefontsokkelen etter giverne bryggerieier Christian og hans kone Birgitte 

Schou. Trolig kan døpefonten dateres samtidig med kirken, dvs. 1855.  

Muligvis er dagens farger sekundære, da det sees en gråmalt overflate under dagens overflater. Det er 

uvisst om gråfargen tidligere har stått framme, eller om dette er en del av en grunning. Døpefonten har 

en del tidligere skader der formen ikke er gjenskapt under reparasjon, der retusjeringer og lokale 

overmalinger kun har blitt gjort direkte på skadene. 

                                                 
FIGUR 2. DØPEFONTEN PÅ SIN OPPRINNELIGE PLASSERING I KORET. (FOTO: MARIE SPERRE 2008) 

Trolig har døpefontens plassering vært i korets nordre del siden kirken ble ferdigstilt i 1855 til den ble 

fjernet i 2009. I perioden 2009 – 2014 var døpefonten lagret på en låve på Østre Aker kirkes område. Den 

stod da demontert i to deler på en europall, utildekket med de løse bitene liggende i døpefontskålen.  

I forbindelse med konserveringsarbeidene i 2015 ble døpefonten tilbakeført til kirken og remontert på sin 

nåværende plassering, syd for inngangen i skipet1.  

                                                             
1 Flytting fra Østre Aker kirke ble utført av kirkelig fellesråd, mens remontering av de to delene og flytting 

internt i kirken ble utført av DHL fine art logistikk.  
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FIGUR 3. DET LIGGER EN GRÅ MALING UNDER DAGENS OVERFLATER. DET ER IKKE FUNET TIDLIGERE STAFFERING, OG DET ER 

USIKKERT HVORVIDT GRÅFARGEN ER EN EL AV TDLIGERE FARGESETTING, ELLER OM DEN KUN ER BENYTTET SOM GRUNNING. 
(FOTO: MUR OG MER FEBRUAR 2015).  

 

3. Tilstand før konservering 
Døpefonten var før behandling i en svært dårlig forfatning. Da den ble demontert og fjernet for utskifting 

av korgulvet i 2009, ble døpefonten løsnet fra underlaget ved hjelp av grovt verktøy som blant annet 

brekkjern2. Dette førte til mange mekaniske skader i overflatene, særlig på sokkel og fot, og i overgangen 

mellom de to delene. Større deler av dekorelementene falt av i store biter, mens andre områder hadde 

skader i form av småbiter og brudd i overflaten. Det er ikke kjent hvilket omfang av uretusjerte skader 

døpefonten hadde før den ble fjernet i 2009. Det antas likevel at oppskalling og avskalling av maling på 

døpefontens horisontale overflate skyldes aldring og skader som har oppstått relatert til dåpsfunksjonen.  

 

                                                             
2 Muntlig meddelelse: Karstein Sigurd Ærø, kantor i Vestre Aker menighet. 
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FIGUR 4. TILSTAND FØR KONSERVERING. FOTO TATT I 2014, FØR DØPEFONTEN BLE FLYTTET FRA ØSTRE AKER KIRKE.   
(FOTO: MUR OG MER 2014). 
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4. Behandling 

                   
FIGUR 5. DØPEFONTEN I KIRKEN FØR REMONTERING OG BEHANDLING.  (FOTO: MUR OG MER, FEBRUAR 2015). 

4.1. Liming 
Limingen ble hovedsakelig utført før døpefonten ble remontert. Dette var viktig for å sikre elementet 

mest mulig før den ble utsatt for en så pass stor belastning det var å forflytte og sette sammen de to 

delene. Før remontering hadde døpefonten totalt 21 løse biter i størrelsen ca. 1 cm3 – 150cm3.  I 

forbindelse med remonteringen løsnet ytterligere tre mindre biter i overgangen mellom de to delene.  

Forskjellige alternativ til liming ble vurdert og utprøvd. Det viste seg at det var behov for et relativt 

hutigherdende lim for å sikre at formen ble ivaretatt og at relativt tunge bitene ikke skulle gli ut av 

posisjon. Et to- komponent polyesterlim, marmorkitt fra Akemi ble derfor valgt. Dette regnes som 

velegnet i dette tilfellet, da døpefonten skal oppbevares i et relativt stabilt inneklima uten fare for 

temperatursvingninger eller stor belastning fra UV stråling. Limingen ble utført i tilfeller der større stykker 

hadde falt av. Det ble i størst mulig grad tilstrebet å sette tilbake de opprinnelige delene. Generelt hadde 

områdene gode bruddflater med god oppsugingsevne, og var derfor enkle å lime sammen. Enkelte av 

delene hadde likevel mistet noe av formen under lagring, og måtte senere tilpasses med 

reparasjonsmørtler. En del av bitene var blitt borte, eventuelt kan de ha blitt fullstendig knust og derfor 

kastet da døpefonten ble satt på lager i 2009. Disse områdene fikk oppmodellert nye former.  

På døpefontens topplate var det en del løse malingsflak. Disse var delvis flaket av og delvis flaket opp. 

Malingsflakene ble lagt ned og fastlagt ved hjelp av Plextol B500 påført med varmeskje.   
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FIGUR 6. SKADE FØR OG ETTER PÅLIMING AV LØS BIT. EN DEL MATERIALE MANGLET, OG DE RESTERENDE SKADENE HAR   

BLITT REPARERT MED KALKMØRTEL OG RETUSJERT. (FOTO: MUR OG MER, FEBRUAR 2015). 
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   FIGUR 7. FØR OG ETTER LIMING PÅ FOTEN. (FOTO: MUR OG MER, FEBRUAR 2015). 

  

4.2. Rensing 
Overflatene var svært skitne, særlig i form av løstsittende skitt som støv og sot. Overflatene ble derfor 

renset tørt ved hjelp av pensler, svamper og viskelær. Deretter ble det gjort en våtavrensing i form av tri-

ammonium citrat (2%) påført med rensepinner og bomullsdotter. Behandlingen ble deretter nøytralisert 

med rent vann. Prosessen ga et rent resultat med økt glans i overflatene.  

FIGUR 8. RENSEPRØVE MED TRI-AMMONIUM CITRAT. (FOTO: MUR OG MER, MAI 2015).  
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FIGUR 9. OVERFLATENE VAR SVÆRT SKITNE, OG DET BLE BENYTTET RENSEPINNER FOR Å NÅ BAK                             

DEKORASJONENE. (FOTO: MUR OG MER, MAI 2015).  

4.3. Oppmodellering og mørtelreparasjoner 
Mange steder var originalmaterialet blitt borte, og det var derfor behov for oppmodellering eller mindre 

reparasjoner i overflatene. Dette ble gjort med en kalkmørtel i forholdet 1 del kalkpasta : 3 deler 

fingradert elvesand. Dette er et materiale som er lett å modellere, som har mye av de samme tekniske og 

estetiske egenskapene som det allerede eksisterende materialet, og som er reversibelt ved behov for 

eventuelle endringer underveis eller i ettertid. I mindre reparasjoner og revner ble det benyttet 

Modostuc. I de store skadene og ved oppmodellering ble reparasjonsmaterialet påført i flere sjikt for å 

sikre god vedheft og for å unngå sprekkdannelser. Overflatene ble glattet og tilstrebet tilsvarende som de 

opprinnelige. For ikke å ødelegge døpefontens alderspreg ble det valgt å ikke modellere opp områder som 

hadde eldre overmalte skader.  

                                                                                                         
FIGUR 10. UNDER OPPMODELLERING AV MANGLENDE DELER. MATERIALET BLE                                                                                 

BYGD OPP I FLERE SJIKT, OG DERETTER TILPASSET DEN EKSISTERENDE FORMEN I VÅT                                                                  

TILSTAND. (FOTO: MUR OG MER, JUNI 2015).  
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4.5. Retusjering 
Etter gjennomherding av reparasjonsmaterialet ble det lagt inn integrerte retusjeringer. En tilvarende 

glans og valør som de opprinnelige/ eksisterende malte overflatene er tilstrebet. Som bunnfarge var det 

behov for å benytte et opakt retusjeringsmedium der fargene ikke gulner og endres minimalt over tid. Et 

akrylholdig kunstnermedium ble derfor valgt. Denne har tilvarende glans som de opprinnelige oljemalte 

overflatene. For å gi en tolagsstruktur og treimiterende effekt ble det lagt på et lag gouache maling påført 

med en bredspektret pensel i toppstrøket. Gouachemaling gir et transparent uttrykk, men kan til tider 

opptre noe mer matt enn de eksisterende overflatene. Det ble gjort forsøk med fernissering i mindre 

områder. Dette ble likevel valgt bort, da dette ga for høy glans, dessuten en økt fare for gulning og 

fargeendring over tid. Det er lagt inn maling på de nye reparasjoner og i tillegg på enkelte av de tidligere 

reparasjonene i de tilfellene der de gamle retusjene/ overmalingene var dårlig tilpasset. De opprinnelige 

malte overflatene er urørte.  

                                                                                                                          
FIGUR 11. TIDLIGERE SKADET OG OVERMALT OMRÅDE.                                                                                                                                                                        
(FOTO: MUR OG MER, MAI 2015). 
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FIGUR 12. BUNNFARGE LAGT INN I MØRTELREPARASJONER OG PÅ OPPMODELLERING. DENNE FIKK                                              

SENERE ET TOPPSTRØK MED TRANSPARENT GOUACHE MALING SOM SAMLET HAR DANNET INTEGRERTE                         

RETUSJERINGER. (FOTO: MUR OG MER JUNI 2015).                                         
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FIGUR 13. DØPEFONTEN ETTER KONSERVERING. (FOTO: MUR OG MER AUGUST 2015).  

5. Råd om videre håndtering 
Det er viktig at døpefonten ikke utsettes for store mekaniske påkjenninger eller rensing av fuktig art. 

Dette innebærer at døpefonten ikke bør flyttes og at den i størst mulig grad skal håndteres med 

forsiktighet. Overflatene er relativt robuste, men det er svært viktig at den ikke rengjøres på annen måte 

enn i form av støvtørring med myk kost eller klut uten fuktighet. Hvis det skal foretas fremtidig rensing 

bør dette utføres av konservator. Materialliste 

Materiale Forklaring/ bruksområde Løsning Leverandør 

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

Kremer Pigmente, 
Tyskland 

Plextol B500 Fastlegging av malingsflak Ren. 
Vannløselig 
akryldispersjon 

Sigma-Aldrich, 
Norge 

Marmorkitt1000, 
transparent 

Fastlegging av løse deler To-komponent. 
Polyesterbasert 

Akemi, Tyskland. 

Kulekalk (langtidslagret) Reparasjon, oppmodellering. 
Bindemiddel i kalkmørtel 

1 del kalk:3 
deler tilslag 

KALK A/S, Danmark 

Sand Reparasjon, oppmodellering. 
Tilslag i pussmørtel 

1 del kalk:3 
deler tilslag 

KALK A/S, Danmark 

Modostoc Kitting av mindre 
reparasjoner 

Ren (Består av 
kritt, 
bariumsulfat og 
PVA) 

Arkivprodukter 

Gouache Retusjering Løst i vann, 
farge blandet 
på stedet. 

Schminke 

Akrylmaling Retusjering Løst i vann, 
farge blandet 
på stedet.  

Schminke 
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