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Sammendrag 
 

Sem fengsels eldste bygning, inspektørboligen, er oppført i 1843, og er en av landets eldste 

eksisterende rettsbygninger i dag.  Bygningen har bevart opprinnelig hovedstruktur og spor etter 

opprinnelig funksjon. I eksteriøret er dører mot syd og nord, dessuten kledning  og detaljeringer 

panel antatt å være opprinnelig. Trappehuset/ bislaget mot nord ble tilføyd i 1864, og er fortsatt 

bevart i dag. Vinduene er sekundære med uviss datering, men kan være fra 2. halvdel av 1800-tallet. 

Det anbefales en tilbakeføring av fargesetting og materialbruk til denne tiden. Dette innebærer at 

det benyttes linoljemaling på treverket, der veggene males grå. Vinduer, tempelgavl og øvrige 

detaljeringer males hvite, mens dører mot syd og nord laseres i en brun farge. Grunnmuren slemmes 

og kalkes hvit.   
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1. Bakgrunn  
På oppdrag for Statsbygg har Mur og Mer gjort fargeundersøkelser av inspektørboligens 

eksteriør. Bygningen, som en del av Sem fengsels eksisterende bygningsmasse, ble fredet i 

2013 etter kulturminneloven § 22a jf. § 15. Fargeundersøkelsen ligger som grunnlag for 

farge- og materialvalg under pågående rehabilitering av eksteriør og gir samtidig en generell 

historisk dokumentasjon av eksisterende malingslag og endringer på fasaden. 

Undersøkelsen ble utført i juli 2015.  

                                               
FIGUR 1 FASADEN SETT FRA SYD. (FOTO: MUR OG MER, JULI 2015). 

                                                          
FIGUR 2. FASADEN SETT FRA NORD. (FOTO: MUR OG MER, JULI 2015) 
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2. Historikk og generell beskrivelse 
Kildesøk angående bygningen er tidligere gjort i 2012 ved Arkitektskap a/s. Følgende 

historikk rundt eksteriør bygger på deres funn.1 Eldre fotografier og tegninger har ikke vært 

direkte tilgjengelig under Mur og Mers undersøkelser, og referansene i denne rapporten 

henviser derfor til Arkitektskaps rapport som sekundærkilde.  

1843: Bygningen ble opprinnelig reist som rettsbygning med tre ulike funksjoner: Rettslokale, 

bolig for arrestvokter og fengsel.  

1848: Bygningen hadde inngangspartier både fra gaten og gården – begge trolig med 

overdekning og søyler (plantegninger datert 1861 i Statsbyggs arkiv). Arkivmaterialet gir 

opplysninger om at inngangen mot gaten fikk sin tempelgavl og søylerad i 1848, mens det 

ikke foreligger skriftlige opplysninger om inngangen mot gården.  

1864: Bygningens første branntakster foreligger. Beskrevet som «…, en bygning på 

natursteinsmur, tømret i 2 etasjer, panelt og oljemalt. Utenfor bygningens hovedfasade er 

anbrakt en trapp av granittstein, forsynt med jernkledd tak som hviler på søyler. På 

gårdsromssiden er anbrakt et bislag, oppført av bindingsverk, muret i J…, panelt og oljemalt 

og forsynt med trappeoppgang til 2. etasje...» Bislaget (trapperom mot nord) antas å være 

reist mellom 1861 og -64, da det ikke er synlig på tegninger fra -61. I henhold til tegninger 

har bislaget/ trapperommet i 1864 inngang fra vestsiden.  

1864-1928. Branntakster ble avholdt i 1895, 1908 og 1918. Takstene tyder på lite endringer i 

bygningen. I 1908 ble det nevnt at bygningen hadde vært oppusset og ommalt. Foto fra ca. 

1900 viser en mørkere farge på panel, mens vindusgerikter og tempelgavl med tilhørende 

elementer er lyse. På grunnlag av fotografiet kan vinduene tolkes som mørkere enn 

geriktene.  

1928: Bruksendring. Hele bygningen ble tatt i bruk som bolig, og ble ombygget til 3 

leiligheter. På plantegning fra 1928 er det tegnet inn vinduer i gangen på hver side av dør 

mot syd. Gitter foran vinduer i 2. etasje ble fjernet.  

1934-2012: Inngang i trappehus på nordvegg midtstilles. Det settes inn terrassedør på 

vestvegg.   

I dag er stiluttrykket sen-empire, panelt med halvvalmet tak. Bygningen har hovedinngang 

mot Semsveien i syd, og er overdekket med en tempelgavl båret av 2 parvise søyler på hver 

side av granitt trappen i tillegg er det to halvsøyler inkorporert i vegglivet på hver side av den 

dobbeltfløyete inngangsdøren. Bislag/ trapperom mot nord har valmet tak med 

pulltaksoverdekning over dobbeltfløyet inngangsdør og granittrapp. Vinduene har i første 

etasje krysspost med 6 ruter, mens det i 2. etasje er krysspost med 4 ruter. Gesimsen har 

utskårne voluttkonsoller på sydveggen, mens konsollene ikke gjenfinnes på nordveggen der 

panelet avsluttes med en tverrgående profilert list mot gesims.   

                                                             
1 Sem fengsel – rettsbygning/inspektørbolig, konsulentbistand for vurdering av kulturminneverdier og 

bruksmuligheter. 4. juli 2012. oppdragsnr. 12010. Arkitektskap a/s.  
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Dagens uttrykk er preget av ombyggingen som ble gjort i 1864, da det ble tilbygd trapperom 

mot gårdsrom samtidig som bygningens hovedstruktur fra 1843 fortsatt er lesbar. Det 

opprinnelige eksteriøret er lite endret med mye opprinnelig panel bevart, men med 

hovedsakelig sekundære vinduer. Grunnmuren er en natursteinsmur som i dag står delvis 

malt, pusset og delvis med bar stein. 

2.1. Panelte vegger 
Veggene er laftede tømmerkonstruksjoner kledd med stående panel. Paneltypen varierer på 

de enkelte veggene. Vest- og sydvegg har skyggepanel med kvartstaffprofil og varierende 

bredder, mens nordveggen har lektepanel med innslag av skyggepanel på bislag/ trappehus. 

Under undersøkelsene var kledning på østvegg midlertidig demontert, men også dette er en 

lektepanel (lagret i huset, men ikke undersøkt).  

Veggene er uten vannbrett bortsett fra på nordveggens trappehus.  

2.2. Vinduer 
I første etasje er det 4-rams vinduer med smal horisontal tverrpost i nedre fag, 6 ruter. I 2. 

etasje har bygningen 2-rams inndeling med smal horisontal midtsprosse, 4 ruter.  

Kun ett vindu var tilgjengelig for undersøkelser i juli 2015.  

 

                           
FIGUR 3.PANEL PÅ VESTVEGG. SKYGGEPANEL MED VARIERENDE BREDDER. (FOTO: MUR OG MER, JULI 2015). 
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FIGUR 4. NORDVEGG. VEKSELPANEL MED VARIERENDE BREDDER. (FOTO: MUR OG MER, JULI 2015). 

 

                            
FIGUR 5. PANEL PÅ TRAPPEHUSETS NORDVEGG. KLEDNINGEN HAR VARIERENDE BREDDER.                                                     
(FOTO: MUR OG MER, JULI 2015) 

2.3. Dører 
Hovedinngangen består av en dobbeltfløyet fyllingsdør med 5 fyllinger i hvert dørblad. 

Hengsler og beslag er av nyere dato. Overlysvindu med 3 ruter har nyere glass, men med 

antatt opprinnelig treverk. Døra ligger tilbaketrukket i vegglivet med dype foringer i hele 

tømmerets bredde. Gerikter på ytterveggen har kanellerte profiler som er typisk for 

empiretidens stil. Gråmalt. 
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Bakdøren er en tofløyet eldre fyllingsdør der døråpningen er fra 1928 eller senere. Døren har 

fire fyllinger hvorav det øverste i hvert dørblad er et yngre vindu med 4 ruter. Beslag og 

dørhengsler er av nyere datering.Gråmalt. 

Nyere terrassedør mot vest var demontert sommeren 2015, og inngår ikke i undersøkelsen. 

 

  
 FIGUR 6, HOVEDDØR MOT SYD.               FIGUR 7. BAKDØR I BISLAG MOT NORD.                                                                    
(FOTO: MUR OG MER, JULI 2015)              (FOTO: MUR OG MER, JULI 2015).  

 

2.4. Tempelgavl, søyler, balustrade og gesims 
Tempelgavlen mot syd har liggende panel i front. Bordtaket er beslått med sinkbeslag. 

Gavlen hviler på 2 søyler i front og 2 halvsøyler mot veggen. Disse elementene danner 

inngangsparti sammen med en dreid balustrade under håndløper på begge sider av 

granittplattingen. Alle tre-elementer er hvitmalte.  

2.5. Grunnmur 
Grunnmuren består av naturstein med delvis bevarte fuger, puss og malingslag. Pussen er 

hovedsakelig sementbasert. Eldre overflater har ikke puss, men flere kalkhvittingslag, 

enkelte med tilslag og dessuten mørke oljemalingslag. Grå sementmaling med plasttilsetning 

i nyere lag.  

mailto:hilde.berntsen@murogmer.no


Mur og Mer prosjekt/ rapport nr. 8/2015. Sem fengsel. Fargeundersøkelse av eksteriør. 
 

9 
Mur og Mer. Org.nr. 999 541 119. Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik. Tlf. 92 880 113. hilde.berntsen@murogmer.no. www.murogmer.no 

                             
FIGUR 8. GRÅ SEMENTMALING OVER SEMENTHOLDIGE KONKAVE SEMENTFUGER OG ELDRE KALKLAG.                       

(FOTO: MUR OG MER, JULI 2015). 

 

3. Metode. Registrering og tolkning av avdekkinger 
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 27 materialprøver for 

mikroskopi under høyere forstørrelse for å gi utfyllende opplysninger om 

overflatebehandlingenes lagoppbygging, nedbrytning, pigment og bindemiddel.  

Felt- og mikroskopundersøkelsene er sammenstilt med arkivopplysninger i Arkitektskaps 

rapport.  

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.  

Tolkning og registrering av avdekkinger 
De registrerte fargene dokumenteres og beskrives ved hjelp av fargestandard NCS-S2. 

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

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

                                                             
2 Natural Color System®Index2009 
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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.   

4. Resultater 
Alle elementer tilhørende eksteriøret er undersøkt. Dette innebærer vegger, vinduer (alle 
elementer), dører (alle elementer), tempelfront, gesims og grunnmur.  
 

4.1. Generelt 
Generelt har alle elementer på bygningen mange malingslag. Dette kan tyde på at mye av 
materialet er opprinnelig eller av tidlig datering. De eldste malingslagene er tynne 
finkrakelerte overflatebehandlinger uten særlig fyllstoff med relativt store synlige 
pigmentkorn, mens de yngre malingslagene er tykkere, mer homogene med tydelige 
luftporer under mikroskop. De eldste malingslagene slites ned jevnt fra overflaten, og 
mangler ofte bindemiddel når de har eldet. De yngre malingslagene er filmdannende og 
eldes ved at de flaker av i større stykker. De er ofte bindingssterke, og trekker med seg de 
eldre forvitrede malingsoverflatene. Det antas at de tynne malingslagene representerer eldre 
linoljemalingslag, mens de tykke lagene er moderne alkydmalinger. Det går et skille i bruk av 
malingstyper rundt ca. 1950. Dvs. at man da sluttet å benytte tradisjonelle linoljemalinger i 
særlig grad, og heller gikk over til bruk av alkydholdige malinger.  
 
På Inspektørboligen er det tidligere antatt at lektepanelet har vært eldre enn skyggepanelet 
på de øvrige veggene. Fargeundersøkelsen kan til dels bekrefte dette. På nordveggens 
panel ble det funnet ca. 2 svært oljeholdige (høy glans) brune overflatebehandlinger som 
eldste behandling. Disse er ikke gjenfunnet på de andre veggene bortsett fra på en 
hjørnekasse som trolig tilhører nordøstre hjørnet (demontert). Neste overflatebehandlingslag 
er på nordveggens panel en grønnlig brun (oker), mindre oljerik maling. Denne malingen 
gjenfinnes som eldste overflatebehandling på vest- og sydvegg, dessuten på tempelgavlens 
front mot syd. I området som har stått tildekket av tempelfronten siden 1848 er det vanskelig 
å tolke pigment og bindemiddel. Overflaten er svært skitten og mager, der bindemiddelet 
hovedsakelig er vasket bort av vanninntrengning mellom tempelfront og veggen på 
hovedhuset. Dette kan likevel være den samme brune okerfargen som er funnet på 
bygningen for øvrig.  
En mulig tolkning av de tidligste overflatebehandlingene kunne være at bygningen stod med 
brunmalt lektepanel på alle vegger ved ferdigstilling i 1843. Det som ikke stemmer med 
denne teorien er at tempelfronten, som ble satt opp i 1848, ligger direkte på et faspanel 
tilsvarende det øvrige panelet på vest- og sydveggen. Det er lite trolig at det har blitt skiftet 
panel de første 5 årene. En mer nærliggende teori kan derfor være at lektepanelet på 
nordveggen er gjenanvendt fra en annen bygning og at dette som en bakgårdsvegg, 
sammen med skyggepanelet på de andre veggene, ble satt opp som den opprinnelige 
kledningen i Semsveien i 1843.  
 
Videre kan det noteres at det er markante tidsskiller på panelets fargeholdning og etter hvert 
bindemiddelbruk i malingsstratigrafien. Dette gir grunnlag for nærmere periodeinndeling og 
relativ datering: 
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Periode 1. 1843-1864: Den første tiden har trolig bygningen stått brunmalt med hvite 
detaljeringer (hvit gerikt var synlig under kledning på østre del av sydvegg, se prøve 5, kap. 
6.). Brunmalt opak dør med høy glansgrad.  
Periode 2. 1864-ca. 1900: Panelet ble malt i grånyanser i lengre tid. Denne grå malingen 
ligger som eldste malingslag på det tilbygde trappehuset fra 1864, og antas derfor å stamme 
fra denne tiden. Hvite detaljeringer. 3-4 overmalinger i grått på panel og tilsvarende i 
hvitnyanser på detaljeringene. Brunlasert dør, der den brune fargen ligger som et transparent 
lag over en lysere beige bunnfarge. Døren hadde flere overmalinger i samme valører.  
Periode 3. Ca 1900-1928. Fortsetter ca. samme fargeholdning på veggene, men med mørke 
grå vinduer.   
Døren ble malt i en gul oker bunnfarge med brunsort lasering på alle elementer.  
Periode 4. 1928 – ca. 1950: Det ble da valgt en lysere gul oker og deretter varmere gul/ lys 
rosa på panelet. Det er kan være sannsynlig å tolke dette dithen at man introduserte ny 
fargeholdning på bygningen da den gjennomgikk en bruksendring fra rettsbygning og fengsel 
til å få en ren funksjon som bolig i 1928. Det er derfor valgt å datere disse gule og rosa 
lagene på panel til denne tiden. Dette panelet har stått sammen med hovedsakelig hvite 
vinduer og hvite detaljeringer. Smyg, gerikter og overlysvindu i dør ble malt som kledning på 
vegg, hvitt. Hoveddørene var malt brun. Døren mot nord males grønn og midtstilles.  
Periode 5. Ca 1950- i dag: Bindemiddelet i malingen endrer seg markant. De yngste 
alkydholdige malingene er hovedsakelig hvite med variasjon i grå og hvite detaljeringer og 
vinduer.   Døren stod gråmalt med 3 overmalinger der overlysvindu, smyg og gerikter ble 
malt hvitt i den første tiden, deretter grått som selve døren.  
 

4.2. Panelte vegger 
Arkitektskap har tidligere antydet at eksisterende kledning kan være fra 1908 (ref. deres 

rapport). Resultater av fargeundersøkelsene tyder imidlertid på at panelet er eldre. 

Fargelagsfordelingen er dessuten nogenlunde lik på nord- vest- og sydvegg. Dette kan altså 

bety at lektepanel og skyggepanel har blitt satt opp på bygningen og malt samtidig. Begge 

typer panel var vanlig både i 1843 og i 1908. Begge paneltypene har imidlertid på 

Inspektørboligen varierende bredder, og kan dermed tyde på at de er manuelt tilvirket, og 

underbygger antakelsen om en tidligere datering enn 1908. Et stort antall malingslag 

bekrefter en tidlig datering.  

Arkitektskap antar i sin rapport at konsollene var opprinnelige. Dette stemmer også overens 

med fargeundersøkelsene, og har samme malingslagsfordeling som de øvrige elementene 

på vegg og gesims.  

Skyggepanelet har en rund staffprofil. Dette var svært vanlig i sveitserstil og 

sveitserstilspåvirkede bygninger sammen med kraftig belistning og dekorative utskjæringer i 

perioden 1850-19203. Denne typen panel er funnet på syd og vestvegg. Opprinnelig panel 

innenfor tempelgavl og under eksisterende panel på sydveggens østre del er av samme 

type. Det antas derfor at dette er en tidlig variant av denne typen panel og at den er den 

opprinnelige kledningen på bygningen. 

                                                             
3 Drange, Aanensen, Brænne 2011: Gamle trehus. S. 241. Universitetsforlaget A/S. 3. utgave. 
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I           

GUR 9. GESIMS OG KOSOLLER BLE FØRST MALT HVITE, DERETTER GRÅ SOM HUSET OG SENERE HVITE IGJEN.                        
(FOTO: MUR OG MER, SEPTEMBER 2015). 

 

                           
FIGUR 10. SKYGGEPANEL TILSVARENDE ØVRIG PANEL PÅ SYD- OG VESTVEGG DEKKER VEGG UNDER TEMPELFRONT.            
(FOTO: MUR OG MER SEPTEMBER 2015). 
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Vekselpanel, nordvegg og skyggepanel sydvegg.4 

Lag Materiale Farge NCS Periode Datering Kommentar 
 

0 Treverk      

 1 Linoljemaling Brun 
Oker 

5030-Y30R 1 1843 
(tilhørende 
eldre 
bygning?) 

Blank, tykk. 
NB: Finnes kun på 
nordveggen.  

2 Linoljemaling Brun, 
mørk 
grønnlig 
Oker 

6030-G90Y 1 1843 Funnet både på 
nord-, syd- og 
vestvegg.  

3 Linoljemaling Gul 
varm 
Oker 

3030-Y20R 1   

4 Linoljemaling Grå, 
blålig 

2502-B 2 1864 Trappehuset ble da 
bygd, dessuten 
bakenforliggende 
fengselsbygningen. 
Veggen kan ha fått 
mer preg av fasade.  

5 Linoljemaling Grå 2500-N 2  Mye forurensning 
på overflaten. 

6 Linoljemaling Gul, 
lysere 
enn (3) 

1515-Y30R 3 Ca. 1900 Oker blandet med 
mye hvitt 

7 Linoljemaling Rosa. 
Lys 

1005-Y80R 4 1928 Okervariant blandet 
med mye hvitt. 
Sandsteinsfarget… 

8 Alkyd Hvit  5 Etter 1950  

9 Alkyd Hvit     

10 Alkyd Hvit     

11 Alkyd Hvit   1990-t  

 

  Skyggepanel. Trappehus, nord 

Lag Materiale Farge NCS Periode Datering Kommentar 
 

0 Treverk   2 1864  

1 Linoljemaling Blågrå 3005-R80B 2 1864  

2 Linoljemaling Grå 2500-N 2  Mye forurensning 
på overflaten 

3 Linoljemaling Grå  2   

4 Linoljemaling Gul 1515-Y20R 3 Sent 
1800-t 

 

5 Linoljemaling/ 
sparkel? 

Rosa 1005-Y80R 4 1928  

6 Alkyd Hvit  Ikke kodet 5   

7 Alkyd Hvit Ikke kodet 5   

8 Alkyd Hvit Ikke kodet 5   

9 Alkyd Hvit Ikke kodet 5   

10 Alkyd Hvit Ikke kodet 5 1990-t  

                                                             
4 Samme lagfordeling på sydveggens skyggepanel f.o.m. lag 2.  
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4.3. Vinduer 
Alle vinduene var tatt ut for restaurering, og kun ett vindu fra 1. etasje var tilgjengelig for undersøkelser. 

Dette antas å være fra århundreskiftet 1800/1900.  Vinduet har krysspost med 6 ruter og 

sveitserstilshengsler. Det ble funnet ca. 8 malingslag på alle elementer på selve vinduet. Resultater av 

undersøkelser på kun ett vindu er litt magert for å kunne gi sikre daterte malingslag. Vinduet er heller ikke 

satt i sammenheng med gerikter eller negative fargespor e.l. på selve veggpanelet. Dette er alle faktorer 

som bidrar til å gjøre dateringene usikre.  

 

Vindu, 1. etasje 

Lag Materiale Farge NCS Periode Datering Kommentar 
 

0 Treverk   2/3 1864/ 
sent 
1800? 

 

1 Linoljemaling Hvit 0502-Y 2/3 1864/ 
sent 1800 

 

2 Linoljemaling Mørk grå 4005-G50Y 3 Ca. 1900  

4 Linoljemaling Lys grå 1502-Y 3 1928  

5 Linoljemaling Lys grå Ikke kodet 3   

6 Linoljemaling Gul, lys Ikke kodet 4 Ca. 1940 Tynt, lite 
bindemiddel 

7 Sparkel? Hvit, gullig Ikke kodet 5   

8 Alkyd Hvit, gullig Ikke kodet 5   

9 Alkyd Hvit, gullig Ikke kodet 5   

10 Alkyd Hvit, 
dagens 

Ikke kodet 5 Ca. 1990.  
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Sydvegg/ hovedfasade:  
Med hensyn til gerikter er det under vindu øst for inngang noe som kan være er en del av tidligere gerikt 

under faspanelet, og kan ha hørt til opprinnelig omramming for vinduer med stablehengsler. Eldste 

malingslag er et lag grå linoljemaling, deretter 2-3 hvite linoljemalingslag.  

4.4. Dører 
Hoveddør, syd 

Fylling, ramtre, smyg og gerikter er undersøkt. Det ble funnet mange mørke brune og sorte 

lag før gult og dagens grå. Eldste lag er påført som en opak mørk brunfarge i linoljemaling. 

Yngre lag er flere-lags strukturer i form av lasering med transparente brune pigmenter i 

linolje over lyser beige bunn. Deretter følger trolig en ådring med varm gul bunnfarge og 

brunsort, blankt toppstrøk. Nyere strøk er grå.  

Ca. 10-15 cm av dørens nederste parti er kappet av sekundært. Dette kan muligvis tyde på 

at det tidligere har vært en annen trapp eller høy terskel, trolig i treverk, knyttet til 

inngangspartiet, og at granitthellen evt. kun dens plassering, kan være sekundær. 

 Dør, nord 

De tidligste malingslagene tilsvarer døren på sydveggen. Deretter har døren vært malt 

grønn, sort, hvit, gul, lys grå, dagens grå. Den grønne fargen opptrer som første malingslag 

på geriktene, og gjenfinnes på selve døren. Dette kan samsvare med selve overdekningen 

over døren og nåværende hengsler og beslag. Dette er trolig elementer fra slutten av 1940-

50-tallet, og døren antas flyttet på denne tiden.  

4.5. Tempelgavl, søyler, balustrade og gesims 
Balustrade, trapp – hovedinngang 

 I dag er elementet hvitmalt. Mange hvite lag med markante skittlag mellom. Noen lys grå. 
Ca. 10 perioder. Eldste lag er en hvit linoljemaling 
Konsoller og gesims, østre del av sydvegg. 

Lys grå/ hvitt som eldste lag. Deretter lys grå, kald hvit mørk grått. Flere hvite lag.  
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FIGUR 11. GERIKT. HOVEDDØR. ELDSTE LAG (1) ER EN 

OPAK BRUN LINOLJEMALING PÅ ALLE ELEMENTER PÅ DØREN. SENERE MALINGER HAR VÆRT VEKSELVIS BEIGE OPAKE 

BUNNFARGER DEKKER AV TRANSPARENTE BRUNE LINOLJEMALINGER. DE YNGRE HVITE MALINGENE KORRESPONDERTE MED 

DEN HVITE VEGGFARGEN. AVSLUTNINGSVIS BLE GERIKTENE MALT GRÅ SOM DØREN. (FOTO: MUR OG MER, JULI 2015).  

 

4.6. Grunnmur 
Grunnmuren består av naturstein dekket av flere kalklag. Sorte og grå lag i senere perioder. 

Grå lag ligger på sementbasert pølsefuge. Det er trolig ikke funnet kalklag fra den tidligste 

perioden. Fugemørtelen er ikke undersøkt.  
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Lag Materiale Farge NCS Periode Datering Kommentar 
 

0 Naturstein   1 
(1843-
1864) 

1843 Kalkmørtel i 
fuge, men 
usikkert om 
den er 
opprinnelig. 

1 Kalkholdig 
slemming 

Hvit  Ikke kodet 3 
(1900-
1928) 

Ca. 1900  Finkornet 
sand. 
Foto fra ca. 
1900 viser 
hvite/ lyse 
overflater. 

2 Kalkmaling Hvit Ikke kodet 4 
(1928-
1950) 

  

3 Kalkmaling Beige, hvit Ikke kodet 4  Svært skitten, 
egentlig hvit? 

4 Sementmaling Grå Ikke kodet 5 
(1950-
2015) 

1950- Sement 

5 Sementmaling Hvit Ikke kodet 5  Sement 

6 Plast/ sement Sort Ikke kodet 5  Plasttilsatt 
sementmaling 

 Plast/ sement Grå Ikke kodet 5 1990-t Plasttilsatt 
sementmaling 

 

5. Konklusjon og anbefaling av videre tiltak 
Sem fengsel har bevart mye opprinnelig materiale. Trolig er det meste av dagens panel fra 1843. 

Trolig stod bygningen ved ferdigstilling med et panelt skyggepanel på vest-, øst- og sydvegg, 

mens nordveggen hadde lektepanel. Alle veggene var malt i en brun oker, 5030-Y30R-5040-

Y20R. Nordveggen har flere brune lag enn de andre veggene (Dette kan skyldes at denne 

veggen har blitt stående som en bakgårdsvegg med billig okerbasert overflatebehandling 

samtidig som de andre fasadene ble malt i mer kostbare pigmenter i lys grå og hvite malinger. 

Eventuelt er selve panelet på nordveggen eldre og gjenbrukt fra en annen bygning.  

I henhold til branntakster nevnes det at trappehuset/ bislaget mot nord først ble reist i 1864. 

Eldste malingslag på dette er en grå maling som gjenfinnes som 3-4- malingslag på de øvrige 

veggene. Trappehuset/ bislaget mot nord er en viktig del av bygningens nåværende stiluttrykk og 

gjenspeiler endringer av bygningens funksjon fra denne tiden. Trappehuset føyer seg stilmessig 

inn i husets øvrige eldre stiluttrykk. Bortsett fra vinduene, som antas å være noe yngre, er alt 

materiale fra 1864 representert på bygningen i dag. Det anbefales derfor en tilbakeføring til 1864.  

Dette innebærer at veggene male lys grå, linoljemaling NCS 2500-N, Vinduer, detaljeringer og 

tempelfront males i hvit linoljemaling, NCS 0500-N, grunnmur kalkes hvit, NCS 0500-N over 

kalkholdige reparasjoner og slemming. Dører mot syd og nord laseres i en brun transparent 

linoljemaling, NCS 5030-Y30R med høy glans over beige opak linoljemaling, NCS 2020-Y20R 

som bunnfarge. Nyere terrassedør mot vest males som vinduene, hvit linoljemaling, NCS 0500-

N. 
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Til lasering av dørene kan benyttes tørrpigmenter i linolje for å oppnå en mest mulig 

transparent effekt.  Ved tilsetning av oxanolje oppnås en forsterket overflate. Lasuren settes 

på med rundpensel, men fordrives med en bred fordriver i vedretningen5.  

5.2. Sammendrag, Anbefaling av farger og materialbruk i tabellform 
 

Bygningselement Farge NCS Materiale 
 

Panel Grå 2500-N Linoljemaling 

Tempelfront, hele inkl. 
balustrade, søyler og 
pilastre 

Hvit 0500-N Linoljemaling 

Gesims med konsoller Hvit 0500-N Linoljemaling 

Vinduer Hvit 0500-N Linoljemaling 

Dører (syd + nord) Brun, lasert Bunnfarge: 2020-Y20R 
Toppstrøk: 5030-Y30R. 

Linoljemaling 

Terrassedør, vest Hvit 0500-N Linoljemaling 

Grunnmur Hvit 0500-N Kalkmaling 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
5 Moderne grunnoppskrift på lasurolje. 15% oxanolje, 20% terpentin (evt. white spirit) og 65% kokt linolje. 

Blandingen tilsettes 10-15% malerkritt pr vekt. (Brænne,J: «Dekorasjonsmaling» s. 172). 

mailto:hilde.berntsen@murogmer.no


Mur og Mer prosjekt/ rapport nr. 8/2015. Sem fengsel. Fargeundersøkelse av eksteriør. 
 

19 
Mur og Mer. Org.nr. 999 541 119. Øvre Torggt. 1, 3256 Larvik. Tlf. 92 880 113. hilde.berntsen@murogmer.no. www.murogmer.no 

6. Skjema prøveuttak, farger og materialer 
.  
Prøve 
nr 

Bygningsdel Uttaksste
d 

Beskrivelse Kommentar 
 

1 Skyggepanel  Sydvegg Flere grå lag som eldste lag under 
tykt beige lag – sparkel eller 
maling? Deretter hvite lag. Eldste 
grå er ganske lyst, og kan kodes 
som 2000-N. Funnet sorte 
pigmentkorn i denne.  Flere 
påfølgende grå lag, hvorav yngste 
er ganske mørkt – 3500-N (Y).  
 

 

2 Skyggepanel Overdekni
ng/ 
Vindfang, 
Nordvegg 

Eldste lag lys grågrønt 
Gulbeige 
4-5 hvite, relativt tykke lag.’ 
 

Bygningselement fra ca. 
1950?.  

3 Skyggepanel Trappehus 
nord. 

Grått (relativt mørkt) under tre lag 
beige under 6 hvite lag. 

 

4 Vekselpanel Nordvegg Mye olje trukket inn i treverket – 
mørkt. 
Tykke lag m oker fargede 
pigmentkorn, røde og gule, sort. 2-
3 lag 
Lys grått 
Mørkere grått (tynt) 
Beige/ hvite 2-3 
Moderne alkyd – 3 ca strøk. 
Eldre panel enn på fronten evnt 
kun bakside? 
 

 

5 Gerikt/ 
vannbord 
under 
kledning(?) 

Sydvegg Eldste lag: Gråbeige under 2-3 hvite 
tynne lag. 

Antas å tilhøre vindu eldre 
enn 1900.  

6 Vindu, grind 1.etasje Eldste: Tynt hvitt 
Under gråbrun, ganske mørk 5005-
G50Y. 
Hvitt flere  - alle lag 
 

 

7 Vindu, ramme 1.etasje Eldste: Hvitt, tynt 
Mørk gråbrunt 
2-3 lys grå 
Beige (sparkel?) 
Hvite lag – tykke moderne  ? 
 
 
 
 
 
 

 

8 Pilaster/ 
halvsøyle 

Vest for 
dør 

Gulhvitt, litt tykt 
Klart skille – oljeholdig? 
Tre kritthvite lag 
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4 lys gråhvite 
3 tynne lag gulbeige m røde og 
gule pigmentkorn 
Tykkere lag m tilsvarende farge og 
mat.sam.setn. 
Sparkel – gul 
2 Moderne hvite tykke lag 
 

9 Balustrade Trapp, 
sydvegg 

Gulhvit 
Kritthvitt 
3 lys gråhvite 
Gulbeige, 3 m klare overlfater 
 Sparkel 
2-4 moderne malinger m 2 
overflater 
 

 
 

10 Hoveddør, 
smyg 

 Lys sparkel m overmaling og lakk/ 
olje 
Lys sparkel m treim. brun + olje/ 
lakk 
Mørk Brun m lakk/ olje, svært 
nedbrutt.  
Sparkel, hvitt 
Gul oker (århundreskiftet) 
Lakk/ olje pigmentet brun 
Sparkel 
Hvit 
Grå (dagens) 
 

 
11 Hoveddør, 

ramtre 
 Samme malingslag som i 10, men 

mangler de to første periodene. 1. 
her er den mørk brune m lakk. 

 

12 Bakdør, 
ramtre 

 -Lys grønnbeige 
-Mørk brun m lakk/ olje (som 
front?) 
-Sparkel, hvitt 
-Gul oker 
-Lakk, olje, pigmentert brunt 
-Sparkel 
-Grågrønn 
-Gråhvit (dagens).  
 

Samme lagfordeling som på 
hoveddør. Trolig samme 
datering.  

13 Panel Sydvegg, 
rett under 
gesims 

To mørke/ gul oker lag 
3 lysere rosagule lag. 
4 lys grå 
2 lys rosa 
Hvite lag 
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14 Konsoll i 
gesims 

Sydvegg 5 lys grå (tynne) 
2 gulhvit (tynne) 
Hvite moderne 
 

 

15 «Gesims» 
Profilert list 
under 
hyllebord 

Nordvegg Grå,  
mørk oker,  
2 hvite 
Grå (mørk…) 
Lys gul 
2 lys rosa 
3 moderne hvite 
 

 

16 Gesims Sydvegg Tynt gult, lyst 
Hvit 
Tykt sparkel 
3 moderne hvite 
 

 

17 Opprinnelig 
panel 

Sydvegg, 
bak 
tempelgavl 

Brun – stedvis litt blank. Mye skitt, 
men ikke synlige pigmenter. Kan 
dette være en midlertidig 
overflatebehandling av treverket før 
maling? Ikke en fullverdig maling/ 
evt. svært nedbrutt. 
 

 

18 Panel Trappehus
. Vestvegg 
i 
forblending 
for tidligere 
dør. 

Eldste lag: Lys gulrosa 
(sparkel…?).  
3 moderne hvite malinger. 
 

Døren må være forblendet i 
forbindelse med flytting av 
inngangsdør til trappehuset/ 
bislagets nordvegg. 
Malingslagene virker dog 
yngre enn 1928? 1950-t? 
Samtidig me overdekning 
av døe mot nord – var det 
da døren ble flyttet? 

19 Panel Bislag/ 
Trappehus
, nordvegg 

3 lys grå (1864-1910) 
Gul oker 
Lys gul (1928) 
Lys gulrosa (før 1950/ evt. sparkel 
tilhørende ca 1950) 
3 hvite moderne  
 

Gråfargen gjenspeiler trolig 
hele husets fargesetting i 
lengre tid etter 1864.  

20 Panel. 
Vekselpanel. 

Nordvegg, 
under 
gesims 

3-4 grønnbrune sammensausete 
lag (Før 1843?/ 1843-1864) 
Gul oker (1843-1864) 
2-3 lys grå (1864-1910) 
Lys gul (1928) 
2 lys rosa (Før 1950 evt sparkel) 
3 moderne hvite 
Full stratigrafi. 
 

 

21 Panel. 
Skyggepanel. 

Vestvegg.  Gul oker, brunlig 
Lys grå – flere lag? (1864-1910). 
Gul (1928) 
3 moderne (etter 1950) 
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22 Hjørnekasse 
(demontert) 

Østvegg 
(mot 
nord?) 

Grønnbrune/ 
Gul oker – 2 stk+ 
Grå 
2 hvite 
Grå 
Lys gul 
2 lys rosa 
Lys grå? 
Hvite, moderne. 
Full stratigrafi. 
 

 

23 Tempelfront Sydvegg 3 hvite 
Lys grå 
Hvit 
Lys grå 
Grå 
4 hvite 
Lys gul (sparkel?) 
3 moderne hvite (etter 1950). 
 

 

24 Tempelgavl, 
midtparti. 

Sydvegg Treverk 
Mørk brun 
Lys grå 
2 hvit (blyholdig, gulgrå) 
Lys grå 
Mørk grå 
Gul (1928) 
Lys rosa 
3 moderne hvite (etter 1950). 
Nb – fulgt veggfargen – ca. 
 
 

 

25 Tempelfront, 
arkitrav 

Sydvegg Ikke funnet tykke okrede lag men 
kan være forsvunnet. 
4 lys grå/ hvite lag – kan være 
hvite… 
Lys grå 
Gul (1928) 
Lys rosa 
3 moderne hvite lag 
 

Oppført i 1848 – kan ha hatt 
lys grå som første lag… 

26 Grunnmur Sydvegg, 
øst for 
trapp 

Hvit kalkholdig slemming – tilsatt 
finkornet sand (Foto fra ca 1900 
viser hvite/ lyse overflater).  
Hvit 
Beige, hvit – skitten? 
Grå 
Hvit 
Sort  
Grå (plasttilsatt sementmaling) 
 

 

27 Sinkbeslag på 
vindu 

Vestvegg, 
2. etg.  

Kun moderne hvite malingslag.  Yngre enn 1950-t. 
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