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Ulefos Hovedgård, fasadearbeider 2015-16 
Status pr. september 2015 

 

1. Malingsfjerning, omfang og metode 
Plast – og oljebasert maling på de pussede fasadene mot syd og øst er pr. 15.9.15 fullstendig fjernet.   

Dette ble primært gjort ved hjelp av STS 7 M1, som er velegnet for fjerning av plastbaserte produkter. I 

tillegg ble det benyttet STS 12 for fjerning av olje- og oljedispergert maling. Etter malingsfjerningen ble 

mineralske overflater, primært i form av eldre kalkpuss og kalkhvittingslag eksponert. Antall hvittelag er 

ikke dokumentert, men består hovedsakelig av rene kalkmalinger og antas å kunne dateres fra midten av 

1900-tallet og tidligere.  

    
FIGUR 1. SYDFASADEN ETTER MALINGSFJERNING.  (FOTO: MUR OG MER, AUGUST 2015) 

 

2. Tilstand etter malingsfjerning, sydvegg 
Da malingen var fjernet ble det avdekket store reparasjoner bestående av sementholdige, bindingsterke 

pussmørtler. Reparasjonene dekket det meste av de nedre ca. 120-150 cm av veggen, hele sokkelen, 

dessuten mye av pussen på pilastrene. Pilastrenes baser og kapiteler var delvis eller fullstendig reparert i 

sement, mens det meste av pilasterskaftene var fullstendig ompusset med sementmørtel.  I vindussmyg 

og nærliggende ca. 10 cm på veggflaten var det en nyere sementpuss, trolig etter siste vindusutskifting.  

Store deler av gesimsen på sydvestre side var sekundært trukket i sement, mens sydøstre siden er en 

nyere treverkskonstruksjon.  

                                                             
1 Di-esterblanding 60-100 % 
2 Lutbasert (NaOH)  
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Attikaen som skjuler pulttak over gesims er bygget i rød 1800-talls tegl. Etter malingsfjerning ble det også 

avdekket at attika på sydøstre og sydvestre del av fronten har sekundær moderne puss fra to forskjellige 

perioder. Vestre del kan være en KC puss som har en viss diffusjonsåpenhet (mye svinnrevner). Denne kan 

trolig være påført etter brannen i 1962. Østre attika har en svært tykk (30 mm), bindingssterk og 

diffusjonstett sementpuss. Mørtelen har vært tilsatt kun en liten andel kalk som smidiggjørende effekt 

under tilberedelse og påføring. Dette er synlig i form av enkelte store udispergerte kalkkorn i pussen. Ut 

ifra materialsammensetning kan det antas at pussen er påført på 1950-60-tallet. Hele attikaen har på 

denne siden en horisontalt gående setning tvers gjennom pussen ca. 20 cm fra toppen. Mureren har gjort 

en prøveavdekking i vestre del av området. Avdekkingen viser at all underliggende kalkmørtel i fugene 

mellom teglsteinene er forvitret, en sandet konsistens der bindemiddelet er vasket fullstendig bort. 

Likeledes har pussens trekkstyrke og vedheft ført til at teglens brannhud mange steder er revet bort. 

Dette tyder på at fuktighet har sluppet inn i de porøse materialene, uten evne til å diffundere ut gjennom 

den tette pussen for å tørke opp på overflaten igjen. 

  
FIGUR 2. ATTIKA, SYDVEST.      FIGUR 3. ATTIKA SYDØST.                                                              
(FOTO: MUR OG MER, AUGUST 2015)    (FOTO: MUR OG MER, AUGUST 2015) 

        FIGUR 4 

NEDBRUTT SLAGGSTEIN MED 

TYDELIG KORROSJON I 

OVERFLATEN. 
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Selve slaggsteinskonstruksjonen viser seg etter fjerning av sement å fortsatt være relativt godt bevart 

uten behov for særlig utskiftning av elementer. Enkelte steiner bør dog skiftes da de er knust som resultat 

av frostsprengning, eller stor mekanisk belastning. Enkelte steiner er også ødelagt i form av svært 

korrodert materiale. I de områdene der sementen har ligget over gipsornamentikk, porøse kalkmørtler og 

håndstrøken tegl har sementen derimot ført til store skader som krever delvise eller fullstendige 

utskiftninger. 

                      
FIGUR 5. OMRÅDER MED FJERNET SEMENT I NEDRE DEL AV MIDTBYGNINGEN.                                                                             
(FOTO: MUR OG MER, AUGUST 2015). 

 

3. Pussfjerning, omfang og metode 
Det har vært nødvendig å fjerne sementen på grunn av ødeleggende effekt på de underliggende 

opprinnelige og tidlige materialene. I tillegg er det problematisk å beholde sementholdig puss ved 

reetablering av kalkholdige overflater.  

Sementholdig puss og sementstøpte partier ble fjernet mekanisk ved hjelp av hammer og meisel. I tillegg 

er også forvitret eldre og opprinnelig kalkholdig puss med åpen bom fjernet. Det er tilstrebet å bevare 

eldre og opprinnelige kalkmørtler i størst mulig grad. I de få tilfellene der antikvariske materialer har blitt 

fjernet, dreier dette seg om mørtler som har ligget i nær tilknytning til og under den sementholdige 

pussen. I disse tilfellene hadde kalkmørtlene mistet vedheft og styrke i og med at det kalkholdige 

bindemiddelet var forgipset og hadde blitt vasket bort.  

Dette innebærer at puss er hugget ned inntil slaggstein i de nedre ca. 120-150 cm på hovedsakelig hele 

fronten inkludert all puss på sokkel. Mye mørtler i form av trekninger på pilastrenes kapiteler og sokler er 

fjernet. Dette var primært bindingssterke sementmørtler. Gipsbaserte kapiteler og sokler har vært støpt 

hule, og det er fylt inn sement i disse hulrommene, noe som har ført til mye skader på originalmaterialet. 
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Sementen lar seg vanskelig fjerne uten ytterligere å ødelegge den bløte gipsen. Enkelte av 

gipselementene hadde så dårlig tilstand at de ikke lar seg reparere, men må rekonstrueres ut ifra den 

opprinnelige formen og materialsammensetningen. Det er besluttet å nystøpe 6 baser på sydveggen. 

Kapitelene beholdes og repareres lokalt.  

  
 FIGUR 6. GIPSBASERT KAPITEL.              FIGUR 7. KAPITEL SETT OVENFRA. HULROM MELLOM VEGG                         

                  OG KAPITEL.  

 

4. Opprinnelig og tidlig materialbruk 
Etter fjerning av moderne bindingssterke materialer ble det avdekket tidlig og opprinnelig materialbruk i 

sin helhet på fasaden.  

4.1. Veggliv 
I hovedtrekk ser vi at veggkonstruksjonene er bygd opp i kalkmurt slaggstein pusset med kalkpuss som 

deretter ble kalket. Det er tilstrebet en svært glatt og finkornet overflate. Pussen er relativt tykk, 

brettskurt, bestående av to sjikt; grovpuss dekket av finpuss med finere tilslag. Pusstykkelsen er 

varierende med en tykkelse fra 10-20 mm, der særlig pussen på midtbygget i 2. etasje er svært tykk. 

(trolig påført i 2 perioder).  

                              
FIGUR 8. TYKKE PUSSLAG OVER HELE FASADEN. SÆRLIG PÅ OMRÅDET I MIDTBYGNINGENS 2. ETASJE. GROVPUSS DEKKET AV 

TO LAG FINPUSS FRA 2 PERIODER?  (RØD PIL). (FOTO: MUR OG MER, AUGUST 2015). 
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4.2. Vindusåpninger 
De opprinnelige, slaggsteinsbygde vindusåpningene var rektangulære, og var 7 cm høyere enn toppunktet 

i dagens buede åpninger. Buens toppstykke er sekundært fylt med rød 1800-talls, kalkmurte tegl. 

Vindusåpningene ble trolig endret ved vindusutskifting rundt århundreskiftet 18-/1900. Det er til dels 

dårlig vedheft mellom teglen og den tilgrensende slaggsteisflaten. For å løse problemet og forhindre 

sprekkdannelser vil det stedvis benyttes en form for armering i overgangen mellom disse elementene. Det 

vil forsøkes med hønsenetting, hvis ikke benyttes en glassfiberduk i svært begrenset omfang.   

                                   
FIGUR 9. FJERNET SEMENT I OG RUNDT NÅVÆRENDE VINDUSÅPNINGER. ØVRE DEL AV DEN OPPRINNELIGE VINDUSÅPNINGEN 

ER FORET MED TEGL TILPASSET VINDUSFORM ETABLERT CA. 1900. (FOTO, MUR OG MER AUGUST 2015) 

 

                                   
FIGUR 10. SÅLBENK UTFØRT I TEGL. TROLIG BLE DENNE ETABLERT I FORBINDELSE MED NY VINDUSFORM CA. 1900. 
SÅLBENKENE HAR MYE SKADER ETTER Å HA VÆRT KLEDD INNE I TYKKE SEMENTLAG GJENNOM MANGE ÅR.                           
(FOTO, MUR OG MER AUGUST 2015).  
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4.3. Detaljeringer og ornamentikk 

4.3.1. Pilastre 

Når det gjelder sydfasadens ornamentikk, består denne av 8 parvise pussede pilastre. Disse er doriske i 

utforming, brettskurt med kapitel og base som hviler på den høye grunnmurssokkelen.  Pilasterskaftene 

er utformet i slaggstein. Trolig er det under byggearbeidene sparet ut områder for å gi plass til de 

prefabrikerte støpte gipselementer i form av kapitel og base som har blitt satt opp etter ferdigstilling av 

slaggsteinskonstruksjonen i sin helhet. Elementene ble levert av Gipsmaker Rølsted i Gothersgade, 

København3. For å tilpasse gipselementene til den eksisterende konstruksjonen har det blitt benyttet 

varierende antall skift med tegl og annet mellom elementene og slaggsteinskjernen i pilasterskaftet. 

Teglen er en gul renessansetegl, som muligvis kan ha vært ballaststein hentet fra skip benyttet i 

forbindelse med Aall familiens handelsvirksomhet. Etter at hele pilasteren ble satt sammen ble denne 

pusset med kalkpuss, der de fine linjene i gipselementene ble fulgt med tilsvarende trekninger, mens 

pilasterne ble brettskurt slette. 

                                                                                          
FIGUR 11. GIPSBASERT KAPITEL OVER SLAGGSTEINSKAPITEL FORET MED                                                                                        

HOLLANDSK TEGL. (FOTO, MUR OG MER AUGUST 2015). 

                                                             
3 Opprinnelig leverte denne gipsmakeren også 24 gipsurner til pynt på attika og kuppelfot, dessuten en famafigur 

som var plassert over pipeløpet midt på kuppelen. Skulpturen ble nedbrutt og er fjernet, urnene er erstattet med 

dreide treurner. Sellæg, J. 2007, s. 89. 
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Enkelte steder ser vi at basene i sin helhet er bygd i gul tegl. For eksempel base nr. 3 fra vest på sydvestre 

del. Dette antas å være tidligere reparasjoner der teglsteinen har erstattet de opprinnelige 

gipselementene.  

 

 

FIGUR 12. SEKUNDÆR BASE I TEGL.                  FIGUR 13. KAPITEL FYLT OG REPARERT MED TAKTEGL.                                                                 
(FOTO: MUR OG MER AUGUST 2015)                 (FOTO: MUR OG MER AUGUST 2015) 

 

4.3.2. Sokkel 

Pilastrene hviler på en høy sokkelmur bestående av rød granitt som krager ca. 10 cm utenfor vegglivet. 

Det er ikke funnet opprinnelig eller tidlig puss og overflatebehandling under den nå fjernede 

sementpussen på soklene. Steinen minner om en grorudgranitt, men antas å være hentet lokalt. Sokkelen 

er i dag strukturpusset og sortmalt. Tidlige malerier og akvareller av fasadene viser ikke fargeskille mellom 

sokkel og den øvrige fasaden, der helheten i alle fremstillinger viser helhetlige lyse fasader. Forbilder for 

denne bygningen er antikke klassiske byggverk slik de ble tolket i empirens ånd. Denne typen bygningers 

fasader ble da oppfattet som rene og monolittiske med materialforbilder som marmor og sandstein. Det 

er derfor lite trolig at sokkelen vært strukturpusset eller malt sort opprinnelig.  
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FIGUR 14. BASE, SYDØSTRE SIDE FØR FJERNING V SEENT. TILSYNELATENDE SER ELEMENTET VELBEVART UT. UNDER 

SEMENTEN VAR GIPSEN FULLSTENDIG SMULDRET BORT. (FOTO: MUR OG MER JULI 2015). 

 

     
FIGUR 15. FJERNEDE GIPSBASER SOM HAR HVILT PÅ NATURSTEINSSOKKELENS SYDØSTRE SIDE. HELE OMRÅDET VAR DEKKET 

AV SEMENTPUSS. SEMENTEN BIDRO TIL AT GIPSBASENE VAR FULLSTENDIG ØDELAGTE. DEN GULE TEGLEN SOM HAR LIGGET 

BAK SOKLENE HAR ENTEN VÆRT BRUKT SOM FORING OG IFYLLING UNDER DEN OPPRINNELIGE ETABLERINGEN AV 

PILASTERBASENE, EVT. HAR DE BLITT TILFØRT SEKUNDÆRT SOM REPARASJONSMATERIALE. (FOTO: MUR OG MER AUGUST 

2015). 
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4.3.3. Altan, søyler og gesimser 

Altanen er i utgangspunktet en trekonstruksjon, der de bærende, massive søylene danner en 

søyleportiko. Altanen bæres av seks doriske delvis kanelerte søyler, mens den kuppeldekkede 2. etasjens 

gesims bæres av 6 mindre ukanelerte søyler.  Søylene i 1. etasjen hviler på en støpt jernplint. Hele 

altankonstruksjonen er trolig opprinnelig reist i treverk. Dette innebærer elementer som bærende søyler, 

arkitrav og 2. etasjes rekkverk i form av en balustrade avbrutt av gitterverksimiterte felt.  Trehimlingene i 

portikoen er rappet på trebord med bambus og kalkmørtel. På himlingene er det satt opp prefabrikerte 

gipsprofiler som gjentas på himlingenes vertikale flater. Arkitraven og gesimsfronten mellom 1. etasje og 

altan er rappet på et flettverk av bjerkekvister som er grovere og mer ujevne enn de rappede himlingene. 

Gesims på midtbygning og østfløy består i dag av nyere treverk uten rapping, mens vestfløyens gesims er 

støpt og trukket i sement – trolig etter brannen i 1962. Det antas at alle gesimser opprinnelig ble bygd i 

tre og at de var trukket med en kalkbasert rapping. Hele området har fortsatt mye tidlig- og opprinnelig 

materiale bevart, og er derfor av svært høy antikvarisk verdi.  

                    
FIGUR 16. HIMLING UNDER ALTAN. HELE OMRÅDET HAR HOVEDSAKELIG ORIGINALMATERIALE BEVART, OG ER AV HØY 

ANTIKVARISK VERDI. (FOTO: MUR OG MER AUGUST 2015) 

 

  
FIGUR 17. OPPRINNELIG GIPSLIST SOM LØPER PÅ DEN                     DETALJ AV RAPPING: SIVMATTER PÅ TREVERK FORBUNDET                                          

VERTIKALE DELEN AV TAKHIMLINGEN.                MED JERNTRÅD UNDER EN FET KALKPUSS.                                                                      
(FOTO: MUR OG MER AUGUST 2015)                                                  (FOTO: MUR OG MER AUGUST 2015) 
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FIGUR 18. RAPPING PÅ ARKITRAV OG GESIMS. TROLIG ER MYE OPPRINNELIG MATERIALE BEVART. DET GJENSTÅR FORTSATT 

NOE SEMENT I OMRÅDET. REPARASJONSARBEIDET STILLER HØYE KRAV TIL HÅNDVERKEREN DER ARBEIDET UTFØRES VED 

FLEKKVISE SÅRREPARASJONER. (FOTO: MUR OG MER AUGUST 2015). 

 

                                 
FIGUR 19. TREVERK UNDER RAPPING I ARKITRAV. MELLOM KAPITEL OG BJELKER LIGGER DET GUL TEGL (RØD PIL) OVER ALLE 

SØYLENE. (FOTO: MUR OG MER AUGUST 2015). 
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4.3.4. Overflatebehandling på rekkverk og søyler 

Alle søylene antas å være fra 1813, da det ble gjort en del reparasjonsarbeider på bygningen, der blant 

annet de opprinnelige søylene allerede skal ha blitt skiftet ut4.  Søylene har i dag en del utskiftede 

elementer og innbøtinger. Det er funnet mange malingslag hvorav de fleste er hvite eller lys grå. 

Opprinnelig er overflatene malt i en mørk grå linoljemaling, NCS 6005-B20G. Det antas at dette har vært 

en slags grunning. Søylene ble deretter behandlet med en hvit linoljemaling tilsatt sand, NCS 0500 N. Å 

tilsette sand som fyllstoff var en kjent metode fra tiden. Sandkornene ga et visst glitrende og transparent 

uttrykk, og bidro til å gi en illusjon av at elementene bestod av hugget stein i form av sandstein eller 

marmor. Den samme metoden sees som eldste behandling på altanens balustrade. Disse var også 

opprinnelig hvite med sand tilsatt i malingen. I altanens midtparti er det satt opp et rekkverk som er mer 

finskåret og formet som et slags gitterverk. Disse elementene har opprinnelig og i tidligste 

overflatebehandlinger vært sortmalte (blålig tone), NCS 8005-B20G.   Etterfølgende lag har vært lys grå og 

hvite. Den sorte malingen skulle trolig illudere støpejern, og vi vet utifra skriftlig materiale at det 

opprinnelig var planer om å sette opp et rekkverk i støpejern på bygningen, men at det heller ble valgt å 

benytte treverk.5 Dette kan tyde på at deler av balustraden har stått som steinimiterende elementer i 

likhet med søylene, mens gitterverket skulle imitere støpejern, og derfor var sortmalt. Håndløperen er 

hovedsakelig utskiftet, men også denne antas å ha vært steinimitert, og derfor hvitmalt.  

De eldste hvite/ lyse malingene på tre-elementene har vært blyholdige, mens det senere trolig har vært 

benyttet sink- og etter hvert titanholdige pigmenter. De eldste malingene er linoljebaserte, mens de 4-5 

siste malingslagene (ca. 1950-tallet og senere), har vært alkydholdige. 6 

  
  

FIGUR 20. FARGETRAPP. SØYLE.                                                            FIGUR 21. FARGETRAPP. VINDUSRAMME.                                                            
(RØD PIL= ELDSTE EKSPONERTE MALINGSLAG, GUL PIL                                                                                                                           = 

ANTATT GRUNNING.) 

                                                             
4 Sellæg, J 2007, s. 93. 
5 Sælleg, J 2007, s. 92.  
6 Sellæg, J. 2007: s. 85. 
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4.3.5. Søyler og pilastres opprinnelige plassering og antall – var det annerledes? 

Sydfasaden har i dag 8 søyler som bærer altanen, 6 søyler som støtter gesims under kuppel og 8 pussede 

pilastre hvorav de to midtre på hver side er plassert i par. På østveggen er det 12 pussede pilastre.  

Tidlige malerier og akvareller viser varierende plassering og antall søyler i bygningens første tid. Jacob 

Munchs maleri fra 1824 gjengir bygningen med 6 kraftige søyler under altanen og 4 søyler under kuppel7 

På August Cappelens maleri fra 1849 har 2. etasjen 5 søyler, mens Paul Linnaas akvarell fra 1815 viser en 

2. etasje med 6 søyler8. Ferdinand Gjøs’ akvarell fra ca. 1830 fremstiller Ulefos med samme antall og 

plassering av søylene som vi ser i dag, men med enkeltstående pussede pilastre mellom hvert vindu9. At 

pilastrene kan ha hatt en annen opprinnelig plassering underbygges av Wenstøbs fasadetegning fra 1835, 

som menes å være en kopi av den originale byggetegningen. Jo Sellæg henviser til byggesakspapirene, der 

det nevnes at Fischer utførte 14 store søyler til verandaen (slik det også er i dag) 10.  Ved feltundersøkeler i 

2015 er det heller ikke funnet spor i fasaden som indikerer annen plassering av verken pilastre eller 

søyler.   

4.3.6. Vinduer 

De opprinnelige vinduene var to- evnt fire rams med seks ruter11. Vinduene var høyere enn dagens. På 

begynnelsen av 1900-tallet ble vindusutformingene endret til T post vinduer med et buet overstykke. 

Dagens vinduer er av nyere dato, og har få malingslag, men det antas at selve karmen er fra ca. 1900. På 

sydfasaden er malingen svært nedbrutt, og det er funnet kun få malingslag også på disse elementene. 

Eldste farge er lys grå, mens de senere har blitt malt mørk brune og sorte (moderne malinger).  

4.3.7. Attika 

Attikaene på begge sider av midtbygningen er bygd i røde 1800-talls tegl. Attikaens funksjon er å skjule 

pulttaket. Takvinkelen var opprinnelig for lite hellende og bidro til vannlekkasjer. Allerede etter kort tid 

ble derfor takvinkelen endret, og attikaene forhøyet12. Det er uvisst hvorvidt dagens teglkonstruksjon i 

dette området også kan dateres til denne tiden eller om disse er skiftet senere.  

 

4.4. Andre tidlige reparasjoner 
Pilasterne har vært reparert og eventuelt delvis fornyet en rekke ganger. Dette gjelder særlig basene, der 

det har blitt lagt til flere kalkmørtelbaserte trekninger over tegl osv. Enkelte steder har det blitt benyttet 

rød 1800-talls tegl, i andre tilfeller gul hollandsk tegl og dessuten har det vært brukt taktegl. I hjørnet 

mellom vest- og sydvegg er det festet et større jernanker i gesimshøyde. Det er uvisst hvorvidt dette er 

satt opp eter brannen i 1962, eller om det har blitt montert langt tidligere. Når det gjelder slaggsteinen, så 

er det ikke trolig at denne lokalt har blitt skiftet med nye slaggstein under reparasjonsarbeider. Trolig har 

man da heller lagt inn teglbaserte konstruksjonsmaterialer som sees stedvis over hele fasaden.  

                                                             
7 Sellæg, J 2007, s. 166.  
8 Sellæg, J. 2007, s. 149. 
9 Sellæg, J. 2007. s. 76. 
10 Sellæg, J. 2007, s. 89.  
11 Sellæg, J. 2007. s. 92. Tegninger for endringsarbeidene ble utført av arkitekt/ byggmester Henrich Meldahl. 
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FIGUR 22. JERNANKER I SYDVESTRE HJØRNE. (FOTO: MUR OG MER AUGUST 2015) 

5. Østveggen 
All moderne maling er fjernet på østveggen. Finpussen på østveggen er tilsynelatende lik pussen på 

sydveggen. Likevel virker den mye hardere og mindre diffusjonsåpen. Det er foreløpig usikkert hvorvidt 

dette skyldes tilsatt sement i mørtelen, eller hvorvidt det er at pussen har hatt andre 

karbonatiseringsforhold, og dermed fått større styrke enn pussen på sydfasaden. Veggflaten er generelt 

homogen med kun mindre sementreparerte områder. Også på denne veggen er baser og kapiteler helt 

eller delvis trukket om og reparert i sement. I likhet med sydveggen er kapitelenes hulrom på toppen 

forsøkt tettet med sement. Østveggens baser og kapiteler er generelt i bedre stand, men enkelte av disse 

skal også skiftes ut med tilsvarende gipskopier på grunn av nedbrutt originalmateriale. Totalt har veggen 

12 pilastre. Det skal skiftes ut 7 baser og 2 kapiteler på disse. De resterende elementene repareres lokalt.  

6. Videre arbeid 
6.1. Prøveoppsett 
Det er satt oppstrøksprøver for kalkhvitting på vestre del av sydveggen og på østveggen. På sydveggen 

består prøvefeltet av ett strøk kalkmaling på litt rufsete underlag. Dette strøket binder overflaten/ tilfører 

bindemiddel slik at det oppnås et fastere underlag for det videre arbeidet.  Mindre skader og sår er fylt 

med egenprodusert lesket kalkmørtel (0-1-mm) i blandingsforholdet 1 del kalk : 2,5 deler sand.  

Reparasjonene er avslutningsvis dekket av to strøk kalkhvitting. Prøvefeltene vil vurderes våren 2016, og 

utførelsen av de videre kalkarbeidene vil forholde seg til resultatene av disse.  

6.2. Behandling av rappet treverk 
I området der treverket er rappet, antas det at mye opprinnelig materiale er bevart. For å sikre områdene 

stilles det krav til ekstra varsomhet hos murhåndverker. Det må benyttes en fet, finkornet kalkmørtel i 

lokale reparasjoner. Etter kalkhvitting vil det fortsatt være noen synlige ujevnheter i overflaten. Listverket 

på de rappede himlingene er gipsbaserte og antas å være de opprinnelige. Enkelte partier mangler, og 

profilene rekonstrueres og leveres som prefabrikerte gipselementer. Disse monteres i samarbeid mellom 

gipsmaker og murmester.  
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6.3. Reparasjon av attika 
På grunn av ekstrakostnader forbundet med ommuring av teglkonstruksjonen i attika velges det trolig en 

midlertidig løsning der pussen blir stående reparert lokalt ved hjelp av KC-mørtel. Overflatene kan males 

med silikatmaling.  Det er viktig å påpeke at også disse områdene bør behandles innen kortest mulig tid. 

Dette er svært utsatte områder som ligger i tilknytning til bærende trekonstruksjoner i tak og veranda. 

Faren for at ekte hussopp kan utvikle seg er til stede i materialkombinasjonen kalk og treverk under 

konstant høy fuktighet. Det gjøres oppmerksom på at det er vanskelig å følge en slik eventuell utvikling da 

symptomene ikke vil være synlige under tykke sementoverflater.   
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