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FIGUR 1. INNGANGSHALL SETT MOT NORD. (FOTO: MUR OG MER. FEBRUAR 2016). 

 

1. Bakgrunn 
Murgården Oscarsgate 46 har en unik limfargebasert muraldekor i inngangshall. Dekoren er trolig utført 

av Halvdan Davidsen i 18961. Overflatene hadde før behandling ingen alvorlige skader, men var generelt 

svært skitne. Sameiet Oscarsgate 46 tok derfor kontakt med Mur og Mer etter i lengre tid å ha ønsket en 

konserveringsfaglig behandling av overflatene.  

2. Motiv og teknikk 
Inngangshallen i Oscarsgate 46 er rikt dekorert i form av limfargedekor på mur i form av landskaps- og 

arkitekturelementer på veggpartier over brystningshøyde. I overkant av brystningen løper en geometrisk 

bord malt i rødt og gult. Taket er monokromt blågrått. Både tak og vegger har gitter- og bladverk 

                                                             
1 Veggene er signert Halvdan Davidsen 1896. Signaturen er gjort i blyant, og kan være sekundært påført eller 

korrigert.  
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oppmodellert i hvit stukkatur som et supplement og innramming til de underliggende bemalte 

overflatene.  

                              
FIGUR 2.  RIKT DEKORERTE VEGGER OG TAK. SØNDRE DEL AV VESTVEGG MED KVINNELIG GUDDOM,                                             
CERES,  LANDSKAPSMALERI, GEOMETRISK BORD OG PLANTESLYNGVERK. BEMALT FRIHÅNDSDEKOR OG                          

OPPMODELLERING AV DEKOR VED HJELP AV STUKKMØRTLER. (FOTO: MUR OG MER, FEBRUAR 2016). 

 

                         
FIGUR 3. KVINNELIG GUDDOM, DIANA, LANDSKAPSMALERI, STUKK. SØNDRE DEL AV ØSTRE VEGG.                                                                       
(FOTO: MUR OG MER. FEBRUAR 2016) 
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På begge langvegger, på hver side av trappen i reposhøyde er det en vinnelig guddom. Gudinnen for 

fruktbarhet og jordbruk, Ceres på vestveggen, Gudinnen for jakt og ville dyr, Diana på østveggen. 

Kvinnefigurene er monokromt malt for å illudere antikke marmorskulpturer, og konturene er 

oppmodellert i gipsstukk.  

Videre ned trappen er det fire paneler, to på hver side, som er polykrome landskapsmalerier malt i 

frihåndsteknikk. Tema i alle de 4 maleriene er fugler og slyngende blomsterranker vilt voksende i urner og 

rundt steinbalustre.  Det er benyttet en rik palett. Landskapsmaleriene er trolig malt etter at all den andre 

dekoren er fullført. Det er mye malingssøl fra disse på det tilgrensende gitterverket.  

Mellom maleriene er det fantasidekor der det vokser planter og bevingede kvinnefigurer ut av store 

krukker. Nederst på hver side av langveggene har denne dekoren fått tilføyd ytterligere elementer: Styrke, 

kraft og en ekstra sikkerhet mot verden utenfor døren vises ved to løver som omkranser krukken der det 

vokser ut en ørn under de øvrige elementene.   

Brystningen (ca. 1.50 m høy) og gulvet er kledd i polert marmor; Rød fauskemarmor i brystningslist, hvit 

italiensk marmor på brystningsflate og gulv. En bred håndløper i messing løper på begge sider av trappen.  

Jugendstilen er dominerende i rommet, typisk for århundreskiftet, med sin slyngende floreale fantasifulle 

stil. Motiv- og materialvalg gir assosiasjoner til herskapsvillaer i Antikkens Roma.  

Blå og gule monokrome flater på himling, gesimslist og vegger er utført i pigmentert limfarge. Dvs. 

pigment blandet med kritt og beinlim. Opprinnelig har fargene vært klarere, og den blågrå fargen som i 

dag dominerer rommet har vært mer tydelig blå. Landskapsmaleriene er også limfargebasert, men er 

mindre bindemiddelrik, utført i en mer forfinet laserende teknikk. Disse har hovedsakelig beholdt sin 

fargeholdning.  

Oppmodellerte konturer og bladornamenter er fremstilt i gips, trolig blandet med beinlim. Elementene 

må ha blitt påført med en sprøyte.  

Pussen i rommet har svært finkornet karakter. På grunnlag av den finkornete karakteren antas det at 

fintrekket i overflatene har hatt et visst innhold av gips i de kalkbaserte mørtlene2. Maleriene er malt 

direkte på pussoverflatene uten ytterligere grundering eller mellomsjikt. 

                                                                                   
FIGUR 4. MYE BLÅTT SØL PÅ HVIT STUKKATUR I OMRÅDER MED FRIHÅNDSDEKOR.                                                                       
(FOTO: MUR OG MER JANUAR 2016) 

                                                             
2 Verken mørtler, pigmenter eller bindemiddel er analysert.  
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FIGUR 5. DETALJ FRA LANDSKAPSMALERI, ØSTVEGG. (FOTO: MUR OG MER. FEBRUAR 2016). 

 

                       
FIGUR 6. DETALJ FRA LANDSKAPSMALERI. ØSTVEGG. (FOTO: MUR OG MER. FEBRUAR 2016). 

  

1. Tilstand før behandling  
Vegger og tak var før behandling svært skitne, og hadde mange eldre setningsrevner og riss i pussen.  De 

fleste skadene var på ytterveggen mot nord, og skyldes primært tidligere fuktighet og saltvandring i 

veggene. Mange mindre revner var det dessuten i hele gesimsområdet og på de to panelene på 

langveggene ved øvre repos.  
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1.1. Pusskader, setninger og svinnrevner.  
I området øst for inngangsdør var det bortfall av materiale helt inn til tegl, og enkelte løse partier i hele 

pusstykkelsen. På østveggen i høyde med reposet, har det tidligere hengt en beboertavle. Denne hadde 

etterlatt seg 3 sår (diameter ca 4 cm) i pussen etter at tavlen ble fjernet3. For øvrig var det lite pusskader i 

rommet utover en mengde setningsrevner, særlig diagonale og til dels vertikale revner i området rundt 

reposet. Horisontale setningsrevner var det i gesimshøyde, og særlig på kortvegg mot syd. Setningene 

regnes ikke lenger som aktive. Dette sees ved at alle sprekker hadde mye skitt på sårkantenes overflater. 

De mindre sprekkene kan karakteriseres som svinn og hårriss. Disse var synlige på alle overflater, men 

særlig i de allerede nevnte områder, og generelt i overgangen mellom tak og vegg. Disse små revnene kan 

regnes som naturlige og ufarlige, og skyldes særlig generell bevegelse i bygget der det skjer oppsprekking i 

overflater på grunn av forskjellen mellom de enkelte materialenes bevegelsesmønster.  

Mindre mekaniske sår og skader var det særlig i nedre del av veggene. Dette er områder som har vært 

utsatt for noe påkjenning etter aktivitet i gangområdet. Disse skadene var svært små og avgrensede (< 10 

mm).  

  
FIGUR 7. PUSSUTFALL, NORDVEGG, ØST FOR DØR.             FIGUR 8. DIAGONALE SETNINGSREVNER. VESTVEGG.                                                  
(FOTO: MUR OG MER, NOVEMBER 2015):             TILSVARENDE REVNER FANTES I SAMME OMRÅDE PÅ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                         ØSTVEGG OG I GESIMSOMRÅDENE.  

                                                                                                                           

                                                             
3 Tavlen er trolig opprinnelig og har hengt på stedet siden gården ble reist. Det ble likevel valgt å flytte tavlen til 

trapperommet, slik at hele dekoren da bedre kom til syne. Det er valgt å ta vare på og ikke skjule deler av 

opphenget i nedre del av veggen som spor etter tavlens opprinnelige plassering.  
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FIGUR 9. MANGE MINDRE SPREKKER OG RISS I  ALLE OVERFLATER. SÆRLIG I OVERGANG MELLOM VEGG OG TAK.                                   

(FOTO: MUR OG MER, NOVEMBER 2015). 

                        
FIGUR 10. SÅR I PUSS ETTER FESTE FOR BEBOERTAVLE.  DISSE TO SÅRENE ER REPARERT OG RETUSJERT, MENS MERKE I 

NEDKANT AV TAVLEN ER VALGT Å LA STÅ. SØNDRE DEL AV ØSTVEGG. (FOTO: MUR OG MER, NOVEMBER 2015).  

 

1.2. Skader i malingslag og stukkatur 
Generelt er alle monokrome overflater forvitret, idet bindemiddelet i malingen er nedbrutt. Dette 

innebærer at malingen er svært sensibel og lar seg nærmest fjerne ved børsting i overflaten. Overflatene 

hadde i flere områder bortfall av malingslag og mye av de stukkbaserte konturene var borte. Saltutslag på 

malingsflatene har ført til at stukkaturen har forgipset og bindemiddelet i malingen har blitt ytterligere 

nedbrutt. Bortfall av stukkatur i kontur skyldes dessuten mekanisk belastning i de nedre partiene.  
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Det er mye misfarging i det meste av malingsoverflatene. Dette skyldes generelle fuktvandringer i 

konstruksjonen dessuten bruken av rommet i form av søl, støv, fett og sot. På langveggen vest for døren 

er det gjort en del kluss og tegninger med blyant. I borden ned mot marmorbrystning har det trolig blitt 

rengjort med fuktig klut, også dette har gitt mye misfarging i overflatene. 

                 
FIGUR 11. SVÆRT SKITNE, MISFARGEDE  OG NEDBRUTTE OVERFLATER PÅ NORDVEGG. MISFARGINGEN SKYLDES 

HOVEDSAKELIG FUKT- OG SALTVANDRING I KONSTRUKSJONENE. (FOTO: MUR OG MER , NOVEMBER 2016).  
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FIGUR 12. BORTFALL AV MALINGSLAG.           FIGUR 13. BORTFALL AV STUKK. OMRÅDET RETT INNENFOR                                    

NORDVEGG.  (FOTO: MUR OG MER, NOVEMBER 2015).           DØR. ØSTVEGG. (FOTO: MUR OG MER, NOVEMBER 2015) 

                             
FIGUR 14. DET VAR SVÆRT SKITTENT FØR BEHANDLING. EDDERKOPPSPINN, STØV OG SKITNE RISS I NORDØSTRE HJØRNE.                            
(FOTO: MUR OG MER, NOVEMBER 2015). 
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2. Tidligere behandling 
Trolig har aldri de øverste delene i form av himling og øvre 1/3 av veggene tidligere vært renset eller 

behandlet. I de nedre partiene har det blitt renset. Beboerne har selv støvsuget, og i overkant av brystning 

og i borden har det blitt vasket med våt klut. Øst for døren har deler av den nederste stukken falt av rundt 

borden. Stukken i området er ikke rekonstruert, men deler av borden er videreført ved hjelp av maling. 

Det er satt opp en ny signatur med blyant der det står 1931. Det er også mulig at Halvdan Davidsens 

signatur ble satt på samtidig, da det ikke er troverdig at han opprinnelig har signert med blyant. Øvrige 

reparasjoner i rommet er gjort over dør mot trapperom. Denneer av mer teknisk art, der deler av den 

trukne gesimslistens kalkmørtel har blitt erstattet med en hvit sement. Dette ble trolig gjort da det ble 

satt opp ny lampe på denne veggen.   

 

3. Behandling 
3.1. Bevaringsetiske valg 

Det er viktig å bemerke at dekoren i rommet er reparert og konservert. En konservator endrer ikke 

originale overflater, og skal kun retusjere i skader og på reparerte områder. Dette betyr at sluttresultatet 

ikke nødvendigvis er skadefritt eller uten ujevnheter. Alle overflater er renset. Større skader er reparert og 

ujevnheter er dempet, men slitasjespor og misfarginger vitner om at kunstverket er gammelt og en viktig 

del av gårdens opprinnelige identitet.  

Beboerne har valgt å ta vare på spor etter tidligere ringeanlegg. Det er bevart spor etter opprinnelig 

beboertavle på østveggen og det er satt opp tidsriktig taklampe der metallrøret etter føring for gass til 

opprinnelig lampe er benyttet til ny ledningsføring. Samlet sett gir dette inngangshallen et oppriktig 

alderspreg. Når overflatene nå er renset og skjemmende skader reparert, er preget av forfall eliminert, 

mens helheten i overflatenes alderdommelige skjønnhet har trått frem og er iøynefallende.   

Konserveringsjobben har bestått i rensing, fastlegging, reparasjoner og retusjering av skader og større 

setningsrevner. I enkelte områder har det blitt utført rekonstruksjon av det stukkmodellerte gitterverket. I 

området over døren mot syd mellom hall og trappegang, var det sekundært satt opp en lampe som nå er 

fjernet. I tidligere gipsreparasjon rundt lampen og skader under demonteringen av denne, ble det laget ny 

trekning med kalk-/gipsmørtel.  

3.2. Rensing 
Rommet var før behandling svært skittent. Den nedbrutte limfargen er svært sensibel for vann og friksjon. 

Malingen er vannløselig og bindemiddelet på veggene er svært nedbrutt. Det ble derfor valgt tørrensende 

metoder.  Alle overflater ble støvsuget slik at munnstykket ikke var i berøring med selve veggflaten. For 

ytterligere fjerning av løstsittende støv ble alle flater børstet med myke pensler med naturbust. For 

fjerning av skitt som var bundet til overflaten i form av fett osv. ble det benyttet viskelær og sotsvamp. 

Dette gjaldt særlig rensing av stukk og sprekker og revner i selve malingsflaten.  
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FIGUR 15. FORSIKTIG RENSING MED KOST OG PENSEL. DET VAR SVÆRT SKITTENT DER MYE SKITT VAR BUNDET I             

FORVITRET BINDEMIDDEL SOM LIGGER LØST. ALL MEKANISK BERØRING VIL DERMED GI SLITASJE I MALINGSFLATEN.                              
(FOTO: MUR OG MER, NOVEMBER 2015). 

                         
FIGUR 16. OGSÅ RENSING MED KONSERVERINGSSVAMPEN WISHAB GA AVSMITTENDE MALINGSLAG. DENNE                            

BLE DERFOR IKKE BENYTTET. (FOTO: MUR OG MER, NOVEMBER 2016).  
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FIGUR 17. OMRÅDE OVER NORDDØR DELVIS RENSET. (FOTO: MUR OG MER, NOVEMBER 2015). 

  

 

 

 

 

 

Figur 18. Renseprøve, vestvegg.         

(Foto: Mur og Mer, november 2015) 
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FIGUR 19. ROMMET SETT MOT NORD UNDER RENSING. (FOTO: MUR OG MER, NOVEMBER 2015). 

 

 

 
Veggene hadde mange riss og 
opptørkingsrevner. Disse var 
svært skitne, og lot seg derfor 
visuelt sett fjerne ved hjelp av 
rensing med viskelær.  

    FIGUR 20 
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FIGUR 21. «FJERNING» AV RISS. (FOTO: MUR OG MER, NOVEMBER 2015). 

 

3.3. Pussreparasjoner 
Den opprinnelige pussen er kalkbasert – trolig med innslag av gips i fintrekket. Det ble benyttet rene 

kalkbaserte mørtler i reparasjonene i blandingsforholdet 1 del våtlesket kalk : 3 deler sand. I de minste 

reparasjonene og i overflater ble sanden erstattet med marmormel for å oppnå en jevn overflate. Ved 

bruk av tilsvarende mørtler som de opprinnelige unngås oppsprekking og bevegelser mellom reparerte og 

originale områder.  

Et problem som lett oppstod under reparasjonene var at materialene var svært hygroskopiske og at det 

fortsatt er mye urenheter i de porøse mørtlene og malingslaget. Dette innebar at de under arbeidet lett 

trakk til seg vann fra blandingene og avsatte brune skjolder på overflatene. Det ble derfor forsøkt å 

begrense bruken av vann i mørtlene så mye som mulig. Av samme årsak ble det enkelte steder dessuten 

valgt å heller benytte Modostuc, cellulosebasert sparkel, i reparasjonene.  
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 FIGUR 22. PUSSREPARASJON. KALKMØRTEL 1 DEL KALK : 3 DELER SAND. NORDVEGG, ØST FOR DØR. FØR/ ETTER. (MEN FØR  

RETUSJERING). (FOTO: MUR OG MER. NOVEMBER 2015). 

                               
FIGUR 23. SPREKKER PÅ REPOS, VESTVEGG UNDER MØRTELREPARASJON. (RØDE PILER).                                                            
(FOTO: MUR OG MER DESEMBER 2015). 
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3.4. Retusjering  
Det er benyttet reversible, vannbaserte retusjeringsmedier. Retusjeringene ble gjort på egne reparasjoner 

og direkte på enkelte skader i malingsoverflaten. Malingen ble tilpasset og blandet på stedet. For å dempe 

overganger og misfarginger ble det benyttet pastellkritt som lar seg børste bort med pensel.  

Det var mye bortfall av stukk i konturer osv. Disse ble kun erstattet i de mest skjemmende områdene. Det 

ble benyttet gips tilsatt noe akrylsparkel (som retarder) til disse rekonstruksjonene. Påføringen ble gjort 

ved hjelp av kanyler.  

 

                         
FIGUR 24. RETUSJERING MED GOUACHE MALING I SKADEDE MALINGSOVERFLATER.                                                                   
(FOTO: MUR OG MER, DESEMBER 2015). 

   FIGUR 

25. SMÅSPREKKER/ RISS DEMPES NED MED PASTELLKRITT. (FOTO: MUR OG MER, DESEMBER 2015). 
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FIGUR 26. I DE OMRÅDENE DER DET VAR SVÆRT  SKJEMMENDE STUKKBORTFALL, BLE DENNE ERSTATTET. NYLIG OPPSATT T.V. 
NEDDEMPET VERSJON T.H. (FOTO: MUR OG MER. DESEMBER 2015).  

 

  
FIGUR 27. RETUSJERING OVER TIDLIGERE BLYANTKLUSS. LØVE PÅ VESTVEGG. (FOTO: MUR OG MER, JANUAR 2016). 
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FIGUR 28. RETUSJERING AV SKADER I BLOMST. DIREKTE PÅ SKADE. (FOTO: MUR OG MER. DESEMBER 2015). 

  
FIGUR 29. REPARASJON OG RETUSJERING AV SKADER RUNDT BEBOERTAVLE. (FOTO: MUR OG MER DESEMBER 2015). 

3.5. Rekonstruksjon av gesimslist mot syd 
Den opprinnelige trukne gesimslisten på sydveggen ble trolig ødelagt under oppsetting av lampekuppel og 

reparert med sementblandet mørtel etter at denne ble satt opp (på 1930-50-tallet?) Da lampen ble 

fjernet under arbeidet i 2015 ble området stående svært skjemmende. Det ble derfor valgt å fjerne 

reparasjonen og erstatte denne med ny i samsvarende kalk- og gipsbaserte materialer som den 

eksisterende profillisten.  
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FIGUR 30. FJERNING AV TIDLIGERE MISTILPASSET REPARASJON. (FOTO: MUR OG MER, JANUAR 2016) 

                                                            
FIGUR 31. UNDER TILPASSING AV MAL FOR NY TREKNING. (FOTO: MUR OG MER, JANUAR 2015). 

                                                       
FIGUR 32. UNDER TREKKING. (FOTO: MUR OG MER. JANUAR 2016). 
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FIGUR 33. GESIMSLIST ETTER BEHANDLING. (FOTO: MUR OG MER. JANUAR 2016). 

                                                                                        

4. Videre anbefalinger  
4.1. Marmorbrystning 

Marmorbrystningen er misfarget etter avrenning fra messing håndløperen og på grunn av generell slitasje 

gjennom mange års eksponering. Ubehandlet stein generelt og marmor spesielt er porøs og sugende. 

Misfargingene sitter derfor langt inne i materialet. Verken overflaterensing eller sliping av overflatene vil 

gi særlig effekt siden misfargingene har trukket inn og blitt avsatt langt inne i materialet. Ved rensing av 

overflatene kan det benyttes tørre mikrofiberkluter. Man vil da fjerne og dempe noe skitt og fett som er 

avsatt på overflatene. I likhet med de limfargedekorerte overflatene har marmoren en patina som er verd 

å ta vare på sett i et kulturhistorisk perspektiv.  

4.2. Vedlikehold av limfargedekorerte overflater 
Limfargedekoren tåler ikke vann, og er i tillegg svært ømfintlig for mekanisk belastning på grunn av 

nedbrutte malingsflater og skjør relieffdekor. Overflatene skal aldri rengjøres eller renses fuktig, og 

eventuell rensejobb eller utbedringer bør utføres av konservator med muralkompetanse.   

4.3. Fargeundersøkelser av trapperom 
Dør fra inngangshall og alle elementer i trapperommet har hatt en helt annen fargesetting enn den 

eksisterende. Trolig finnes det opprinnelig en forenklet dekor i rommet som gjenspeiler frihåndsdekoren i 

inngangshallen.  Ved eventuell senere rehabilitering av trapperommet anbefales derfor å gjøre 

fargeundersøkelse som grunnlag for valg av farger og materialbruk.  
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FIGUR 34.INNGANGSHALLEN ETTER BEHANDLING  (FOTO: MUR OG MER. FEBRUAR 2016). 

 

Larvik 1.3.2016 

Hilde Viker Berntsen 

Konservator NKF-N        
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