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Innledning 
 
Dato:   31.01.2011 
Til:  Sjømilitære Samfund 
Fra:  Norsk institutt for kulturminneforskning (NIK U) 
Emne: Fargeundersøkelse og forslag til tiltak 
  
Oppdragsgiver:  Sjømilitære Samfund 
Bygning:   Samfundsbygningen, Kongesalen 
Topografisk nr:          B 79-Horten 
Prosjektnr. NIKU:      156.3588 
Prosjektleder:            Konservator Jørgen Solsta d 
Prosjektmedarbeider: Merete Winness 
Gjennomføring:                 Oktober 2010 - janua r 2011 
 
 
 

Prosjektets bakgrunn og formål 
 

 

 
Fig.1 : Sjømilitære 
Samfund, Karljohansvern, 
Horten sett mot øst. 
Sveitserstilshus tegnet av 
Henrik Nissen, og oppført 
1883. 
 Foto: NIKU 2010. 

 
 
I forbindelse med behov for oppgradering og istandsettelse av festsalen i det Sjømilitære 
Samfund, den såkalte Kongesalen, ble NIKU kontaktet av eier og bedt om å gi et tilbud på 
fargeundersøkelser og utarbeidelse av forslag til tiltak i rommet1.  Oppdraget omfattet 
undersøkelse av alle de malte arkitekturelementene i rommet og utarbeidelse av forslag til 
aktuelle tiltak.  
 
I rapporten redegjør NIKU for resultatet av undersøkelsene. Dekorasjonshistorikken i rommet 
beskrives. På grunnlag av undersøkelsene gis det anbefaling om tiltak i rommet og råd om 
fargevalg og materialer med tanke på en tilbakeføring og restaurering av tidligere utseende.  
 
Prosjektet avsluttes med denne rapporten.  
 

                                                
1 Tilbud datert 26.05.2010 – Ref.: 458/10/568/MWi 
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Metode 
Fargeundersøkelsen ble gjort ved lagvise avdekkinger og registrering av malinglag 
(fargetrapper), stikkprøver med skalpell på bygningselementene, vurdering av overflater i 
feltmikroskop på stedet, samt tolkning av materialprøver i mikroskop ved høyere forstørrelse, 
i normal- og UV-belysning, ved NIKUs konserveringsavdeling i Oslo.  
 
Mikroskopi av materialprøver ble brukt både for å komplettere avdekkingene og for å datere 
malinglagene der dette er mulig. Det ble ikke utført analyser av pigmenter eller bindemidler 
ut over det som er beskrevet ovenfor. 
 

Dokumentasjon 

Lagskjema 
De dekorasjonshistoriske periodene, som det er redegjort for på side 7, gjenfinnes i 
lagskjemaenes dateringskolonner. De kolonnene som betegnes som ”fase” på 
lagskjemaene, relaterer seg derimot til lagkronologien på de enkelte bygningselementene, og 
er ikke nødvendigvis identisk med periodekolonnens nummerering. For eksempel er 
bygningselementer som er utsatt for stor slitasje, slik som dører og vinduer, gjerne pusset 
opp oftere enn resten av interiøret. Disse elementene får flere ”faser” enn ”perioder”. Det må 
understrekes at enkelte dateringene kun må oppfattes som veiledende, fordi arkivmaterialet 
er for sparsomt til at det kan foretas nøyaktige dateringer av alle lag.  
 

Fargeregistrering 
Fargeregistrering ble gjort ved bruk av NCS-systemet som er et system for fargebeskrivelse.2 
Fargekodene skal i de fleste tilfellene oppfattes som veiledende, både fordi malinger 
forandrer farge over tid, og fordi det sjelden er mulig å finne én NCS-kode som fullstendig 
samsvarer med den avdekkete fargen. Dersom det er oppgitt to koder med skråstrek mellom, 
anses fargen å ligge mellom de to kodene. Det må også tas høyde for at de avdekkete 
malingene gjerne er gulnet, skitne, avblekete og nedslitte, og at fargene derfor kan se 
annerledes ut enn da malingene ble påført. Av samme grunn kan avdekkinger gjort på 
forskjellige steder av opprinnelig identiske malinger, bli registrert på lagskjemaene med 
forskjellige fargekoder. Oljen i oljebaserte malinger gulner når den ikke utsettes for lys. Det 
betyr at de fargene som avdekkes, vanligvis er for varme eller gule i forhold til hvordan de 
opprinnelig har vært. Oljen vil blekes når fargen står fremme i lyset. Ved en eventuell 
oppmaling, bør anbefalte farger justeres på stedet mot avdekkingsprøver som har vært 
eksponert for dagslys i minst to måneder. Fargeundersøkelsen i bygningen ble gjort under 
blandete lysforhold. 
 

Materialprøver 
Uttatte materialprøver for undersøkelse i mikroskop, er ført inn i NIKUs register over 
materialprøver. Opplysninger om bygningselement, uttaksstedsted, bunnmateriale og 
øverste fargelag er notert. Materialprøvene oppbevares hos NIKU. 
 

Fotografier 
Et utvalg av digitale fotografier tatt i løpet av undersøkelsen inngår i denne rapporten. I tillegg 
finnes alle fotografier lagret hos NIKU. Andre illustrasjoner (grunnplan) er innhentet fra KEO-
arkitekter eller fra allment tilgjengelig litteratur (se litteraturliste bak i rapporten). 
                                                
2 Natural Color System®©SCI 2007 
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Plantegning 
 

 
 
Fig.2 : Sjømilitære Samfund, grunnplan av 1. etasje. Salen uthevet i rosa. Kilde: KEO-arkitekter. 
  
 

Historikk 
Det Sjømilitære Samfund har sin opprinnelse tilbake til første halvdel av 1800-tallet, mens 
marinens hovedbase hadde tilhold på Frederiksvern (Stavern). Foreningen var en 
sammenslutning av datidens sjøoffiserer, og ble formelt stiftet i 18353. I forbindlese med 
flyttingen og opprettelsen av den nye marinebasen på Karljohansvern i Horten i 1860-årene 
reetableres det Sjømilitære Samfund der. I tillegg til å være en interesseforening for 
marinens sjøoffiserer ble det Sjømilitære Samfund også en sosial og kulturell institusjon hvor 
også sivile borgere hadde adgang.  
 
Til å begynne med holdt det sjømilitære Samfund til i en mindre bygning inne på 
Karljohansvern.  Denne bygningen ble raskt for liten og uegnet, og i slutten av 1870-årene 
ble det ivret for å reise en ny og egen bygning. Rundt 1880 hadde man nedsatt en 
byggekomité og skaffet til veie den nødvendige kapital. Arkitekt Johannes Henrik Nissen d.e. 
blir engasjert til å utforme den nye bygningen4. Nissen er kjent for å ha tegnet en lang rekke 
bygninger med ulik størrelse og funksjon i perioden 1870-1915, bl.a. kirker, klubb- og 
forsamlingslokaler, leie- og forretningsgårder og villaer. Av hans kjente arbeider er bl.a. 
Høvik kirke og Frimurerlogen i Oslo5. Det mest kjente eksempelet på hans trearkitektur er 
herskapsvillaen Breidablikk i Stavanger, oppført i 1881-83, altså samtidig med det 
Sjømilitære Samfund. Et senere eksempel i Vestfold er Sandefjords kurbad; et stort 
dragestilskompleks oppført i 1899, nå revet.  
 

                                                
3 S. Oppegård. E. Einang. 1935. Sjømilitære Samfund 1835-1935. Horten. 295 s. 
4 Ingvald Lunde. 2008. Samfundet – Hortens sjømilitære storstue gjennom 125 år. Sjømilitære 
Samfunds Forlag. 167 s. 
5 Norsk Kunstnerleksikon. 1986. Bind 3. Universitetsforlaget. S. 80-82. 

N 
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Den nye bygningen til det Sjømilitære Samfund oppføres av byggmester H. Hansen og 
innvies i november 18836. I følge kildene står bygningen uforandret frem til 1905, bortsett fra 
en omlegging av det utvendige taket fra skifer til galvaniserte jernplater i 1894. I 1905 bygges 
deler av huset om og det legges inn elektrisk lys. Ombyggingen omfattet i liten grad salen, 
men det anlegges ny hovedinngang på østsiden og et nytt trappeløp mellom 1. og 2. etasje.  
 
Kildene omtaler ”større vedlikeholdsarbeider” i 1909-10 og en større modernisering og 
oppussing av salen i 1913-14. Under 2. verdenskrig blir bygningen annektert av tyskerne og 
benyttet bl.a. som forlegning for høyere offiserer. Bygningen var meget forfallen og nedslitt 
etter krigen og gjenomgår en omfattende oppussing på slutten av 1940-tallet. Den siste 
større oppussingen i festsalen skjer tidlig på 1970-tallet og gjenspeiler i store trekk dagens 
utseende.  
 

 

 
Fig.3: Samfunds-
bygningen sett mot 
vest.  
Foto: Vestfold 
Fylkeskommune 
2010. 

 

Vernestatus 
Bygningen med interiørene er beskrevet og inngår i Nasjonale festningsverk sin verneplan 
for Karljohansvern7. Vernet omfatter både eksteriøret og interiøret og er gitt Verneklasse 1. 
Denne kategorien omfatter bygninger og anlegg (inventarer) av meget høy verneverdi som 
kan bli foreslått fredet etter kulturminneloven. Kongesalen (festivitetslokalet) med 
sceneoppbygg, lysekroner, brystpanel, og kakkelovner er spesielt fremhevet som sjeldent og 
godt bevart.  

                                                
6 Op.Cit. Lunde 2008. 
7 Verneplan for Karljohansvern offisielt godkjent av Riksantikvaren i brev av 16. juni 2004. 
http://www.verneplaner.no/ 
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Tidstabell 
 
 
1835 

 
Det Sjømilitære Samfund stiftet som forening på Fredriksvern 
 

1866 Det Sjømilitære Samfund flyttet og reetablert på 
Karljohansvern i Horten 
 

1878-83 Det Sjømilitære Samfunds bygning i Horten planlegges, 
oppføres og innvies 
 

1905 Større ombygging i huset, elektrisk lys legges inn. Salen 
berøres i liten grad 
 

1909-14 Salen pusses opp 
 

1940-45 Bygningen annekteres av tyskerne. Stor slitasje 
 

1950 Salen og bygningen pusses opp 
 

1970-75 Salen pusses opp 
 

 

Rapportens dateringer og periodeinndeling  
NIKU har valgt å ordne funnene inn i 5 daterte perioder som overensstemmer med skriftlige 
opplysninger og konkrete funn gjort på stedet. Tilgjengelige kilder er oppgitt bak i rapporten 
Malinglagenes sammenheng og kronologi, samt stilhistoriske kriterier og vurdering av 
materialbruk og teknikk, er i tillegg brukt som grunnlag for dateringene.  
 
Periode 1, 1883  
Bygningen oppført og festsalen innredet.   
 
Periode 2, 1909-14 
Festsalen moderniseres og pusses opp. Utseende forandres radikalt i forhold til det 
opprinnelige fra 1883 (periode 1). 
 
Periode 3, Mellomkrigstid 1925-35 
Generell oppussing av rommet. Utseende og fargesetting fra periode 2 beholdes i store 
trekk. 
 
Periode 4, 1950   
Generell oppussing etter krigen hvor rommet var meget nedslitt. Utseende og fargesetting fra 
periode 2-3 beholdes i store trekk. 
 
 
Periode 5, 1970-75 
Generell oppussing som i store trekk tilsvarer dagens utseende. Veggene tapetsert med 
grønnstripete ”velourtapet”. 
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Tilstand og utseende før behandling 
Festsalen i det Sjømilitære Samfund har bevart sin opprinnelige funksjon som festsal, 
spisesal og forsamlingslokale og er i daglig bruk. Den har i store trekk sin opprinnelige 
utstrekning og form intakt, med de fleste interiørelementer bevart. På den annen side er 
ingen opprinnelige overflater, med unntak av kakkelovnene bevart. Rommet oppleves i dag 
som noe forfallent med historisk ukorrekte overflater, farger og møbler.  
 
Følgende beskrivelse er gjort av dagens tilstand og overflater på de ulike interiørelementene 
(se også fig. 4-7): 
 
Himling: Taket er delt inn i tre felt med en rund gipsrosett i hvert felt. Feltene er oppdelt av to 
bjelker malt som himling. Himlingsflatene er trukket med armeringsduk i glassfiber og malt 
hvit med akrylmaling. Strekdekor i to farger langs ytterkanten av feltene. Malerarbeidet er 
gjort på 1980-tallet eller senere.  
 
Taklist: Taklisten er i gips og opprinnelig montert som ferdig støpte elementer på ca 67cm 
lengde. Motivet er en ranke med vinløv, blomster, klokker og bånd. Den er malt med en hvit 
oljemaling med bronserte detaljer. Overflaten er skitten og bronseringen er oksidert. 
Malerarbeidet på taklisten er eldre enn den malte overflaten i himlingen. Som en del av 
taklisten løper et 22 cm høyt felt nede på vegg. Feltet er malt ensfarget hvit som himling og 
avsluttes ned mot veggfeltene med en profilert list som er bronsert.  
 
Vegg: Stående blindpanel trukket med strie og tapetsert med papirtapet som illuderer 
stripete, grønn velur. Tapetet er slitt og har deformasjoner, revner og hull.  
 
Brystning: Måler ca 96cm over dagens gulv. Består av ramtre med fyllinger. Malt ensfarget 
lys grå med alkydoljemaling. Enkelte avskallinger sår og skader.  
 
Brystningslist: Består av 2 eller 3 deler. Malt lys grå som brystning. Enkelte avskallinger sår 
og skader. 
 
Brannmur: Det er to brannmurer på sørveggen i rommet. Begge har stoplet, hvit dekor på grå 
bunnfarge utført med akryl- og/eller lateksmaling. Overflaten er i god stand.  
 
Kakkelovner: Det er to like kakkelovner på sørveggen i rommet. Ovnene er rektangulære 
med avrundete hjørner. De har hvite, glatte glaserte kakler og en bekroning bestående av 
kakler med relieffdekor. Begge ovnene har i tillegg til de opprinnelige messingdørene inn til 
brennkammeret en sekundært påmontert messingplate som dekker over 1/3 av fronten. 
Ovnene er ikke godkjent for bruk, men ser ut til å være i generelt god stand.  
 
Brannmurslist: Opprinnelige, profilerte brannmurslister bevart. Malt lyse grå som brystning. 
God stand. 
 
Vinduer og vindussmyg: Trefags krysspostvindu. Satt inn i senere tid med 2-lags isolerglass 
(stemplet 04-92). Malt lys grå som brystning. God stand. Vindussmyg satt inn i senere tid. 
Malt som vindu. God stand. 
 
Vindusgerikt: Opprinnelige, profilerte gerikter. Malt som vindu. God stand. 
 
Dører: Det er to like dører i rommet, begge på sydvegg. Begge er opprinnelige, to-fløyete 
fyllingsdører malt ensfarget lys grå som brystning. God stand. 
 
Dørgerikter: Opprinnelige, profilerte gerikter. Malt som dør. God stand. 
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Fotlist: Opprinnelig, profilert. Malt lys grå som brystning. God stand. 
 
Scenefront: Består av ramtre med fyllinger samt dreide balustre med håndløper. 
Scenefronten har oppgang på hver side i form av en tretrinns trapp. Malt ensfarget lys grå 
som brystning. Enkelte avskallinger sår og skader. 
 
Pilastre: På nordvegg er det to pilastre som ”bærer” de to takbjelkene. Malt ensfarget lys grå 
som brystning. Enkelte avskallinger sår og skader. 
 
Gulv: Eikeparkett bestående av staver på ca 7x27cm lagt i kvadrater/flise-mønster på ca 
27x27cm. Lakket. Noe slitt i overflaten ellers god stand. 
 
 

 

 
Fig.4 : Festsalen 
sett mot øst. Foto: 
Vestfold 
Fylkeskommune 
2010. 

 
 
 
 

 

 
Fig.5 : Festsalen 
sett mot vest. Foto: 
Vestfold 
Fylkeskommune 
2010.. 
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Fig.6 : 1 av 3 
takrosetter med 
sekundær 
bronsemaling. 
Foto: NIKU 2010. 

 
 
 
 
 

 

 
Fig.7 : Sørveggen 
med en av dørene 
og de to 
kakkelovnene. 
Foto: NIKU 2010.  
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Fargeundersøkelse 

Undersøkelsesresultater 
Tabellen nedenfor viser hvorledes de forskjellige elementene i rommet har vært behandlet i 
rommets ulike perioder. Hver enkelt periode leses nedover. En pil pekende til høyre betyr at 
elementet står uforandret i forhold til tidligere periode.  
 

Perioder 
 

1 
1883 

Huset oppføres. Rommet 
får sin nåværende 

utstrekning og funksjon 

2 
1909-14 

Omfattende 
istandsetting. 
Nåværende 
parkettgulv 

legges.  

3 
1930-tall 
Generell 

oppussing og 
vedlikehold. 

Fargesetting og 
utseende fra 

periode 2 
beholdes i store 

trekk 

4 
1950 

Omfattende 
restaurering og 
oppussing etter 

krigen hvor 
festsalen er 

meget nedslitt. 
Fargesetting og 

utseende fra 
periode 2 -3 

beholdes i store 
trekk   

 

5 
1970-75 
Større 

oppussing som i 
hovedtrekk 

tilsvarer dagens 
utseende. 

Oppmaling av 
enkelte 

elementer på 
1990-tallet 

Tak 
 
 
 

Rabitz?-puss. 
Limfargedekorert med 
sjablong-  frihånds- og 
strekdekor i ulike farger. 
Nedvasket og 
fragmentariske rester, derfor 
Ikke kartlagt og kodet 
fullstendig. 
Hovedfarge/bunnfarge 
sannsynlig lys gul NCS S 
0907-Y10R.   

 
Rester av sjablongdekor avdekket i 
det nordøstre hjørne. 
 

Malt hvit med 
limfarge eller 
oljemaling. 
Himlingsflaten er 
ikke fullstendig 
undersøkt for evt. 
dekor  

Malt hvit med 
oljefarge 

Malt hvit med 
oljefarge 

Armeringsduk i 
glassfiber med lys 
grå akryl/lateks-
maling med enkel 
strekdekor i to 
farger (dagens 
utseende) utført 
på 1990-tallet.  

Taklist/ 
Gesims/ 
Rosetter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekorert med ulike farger i 
limfarge og gull. Nedvasket 
og fragmentarisk. Ikke. 
fullstendig tolket, kartlagt og 
kodet. 
 
Nederste del av gesims 
består av et 20cm høyt felt 
øverst på vegg som har 
sjablongdekor i rosa NCS S 
2040-R på lys gul bunnfarge 
NCS S 0907-Y10R 
(takfargen). Taklist /gesims 
avsluttes ned mot vegg med 
en profilert, forgylt list.  
 

Malt hvit som tak 
med forgylte 
detaljer tilsvarende 
dagens utseende. 
 
 
Nederste del av 
gesims: Malt hvit 
som tak med 
forgylt list. 
 
 
 
 
 
 

Malt hvit som tak 
med forgylte 
detaljer tilsvarende 
dagens utseende. 
 
 
Nederste del av 
gesims: Malt hvit 
som tak med 
forgylt list. 
 
 
 
 
 
 

→ 
 
 
 
 
 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ 
 
 
 
 
 
Malt lys grå som 
tak 
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Perioder 

 
1 

1883 

 
2 

1909-14 

 
3 

1930-tall 
 

 
4 

1950 
 

 
5 

1970-75 
 

 
Taklist/ 
Gesims/ 
Rosetter 

 

 
Himling med taklist/gesims NØ-
hjørne 
 
Del av taklist i støpt gips: 
Bunnfarge gul oker NCS S 
2060-Y20R. Trestamme 
forgylt med varmt rødlig gull. 
Roser, vinranke og bånd, 
samt små blomster, eggstav 
og halvstaffer forgylt med 
kjølig, gult gull. Felt med små 
blomster har rosa bunnfarge 
NCS S 2040-R som 
tapetbord ned mot vegg. 
Hulkil ned mot sjablongdekor 
lys gul NCS S 0540-Y30R 

 
Del av taklist støpt i gips 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malt hvit som tak 
med forgylte 
detaljer tilsvarende 
dagens utseende. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malt hvit som tak 
med forgylte 
detaljer tilsvarende 
dagens utseende. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 

Takbjelke 
 
 
 

Ikke fullstendig undersøkt og 
forstått. Sannsynlig har det 
vært sjablongdekor 
tilsvarende som på nedre del 
av gesims i rosa og gull.  
Undersidene sannsynlig malt 
brun som pilaster NCS S 
3020-Y40R 
 

Malt hvit som tak Malt hvit som tak Malt hvit som tak Malt lys grå som 
tak 

Vegg 
 
 
 

Strie av hamp eller jute. 
Tapetsert med papir. Malt lys 
beige NCS S 1015-Y30R i 
oljemaling. Strek- og 
sjablongdekor i grønn, mørk 
rosa, lys gul og gull. Dekoren 
er utført som to identiske 
horisontale bånd ca 20 cm 
høy, nede over brystningslist 
og oppe under gesims 
(se fig.10).  

Ny strie settes opp 
som tapetseres 
med papir. Males 
ensfarget lys blå 
NCS S 1010-R80B 

Tapetseres med 
nytt papir og males 
ensfarget lys blå 
NCS S 1010-R80B 

Males ensfarget 
lys blå NCS S 
1005-B20G 

Tapetseres med 
dagens 
grønnstripete 
velourtapet.  
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Perioder 1 

1883 
2 

1909-14 
3 

1930-tall 
4 

1950 
5 

1970-75 

Brystning Ramtre: Malt brun NCS S 
4050-Y40R med mørk rosa 
NCS S 5030-Y90R på profil.  

R
amtre (og fotlist) med profil på 
brystning. 
 
Fylling: Malt ensfarget gul 
brun NCS S 3040-Y30R 

 
Fylling på brystning 
 

Malt brukket hvit 
NCS S 1002-Y 
med forgylt profil.  

Malt brukket hvit 
NCS S 1002-Y 
med forgylt profil. 

Malt brukket hvit 
NCS S 1002-Y 
med forgylt profil. 

Malt ensfarget lys 
grå NCS S 1005-
Y20R 

Brystningslis
t 
 
 
 

Malt brun NCS S 4050-Y40R 
som ramtre med mørk  rosa 
NCS S 5030-Y90R på profil  

Hulkilslist settes 
på. Malt brukket 
hvit med forgylling 
på hulkjelslist mot 
vegg.  
 

Malt brukket hvit 
med forgylling på 
hulkjelslist mot 
vegg.  
 

Malt brukket hvit 
med forgylling på 
hulkjelslist mot 
vegg.  
 

Malt lys grå som 
brystning 

Brannmur 
 
 
 

Pusset. Limfarge med strek-, 
sjablong- og frihåndsdekor. 
Bunnfarge: Brun NCS S 
5020-Y50R med mørk brun, 
sort og okergul dekor. 

 
Avdekket dekor på brannmuren  
 

Malt ensfarget lys 
grå NCS S 2002-Y 
 
 

Malt ensfarget lys 
grå 

Malt ensfarget lys 
grå 

Malt lys grå som 
brystning med 
stoplet hvit dekor  

Brannmurlist  Forgylt med varmt rødlig gull. Malt lys grå som 
brannmur 

Malt brukket hvit 
som brystning 

Malt lys blå som 
vegg 

Lys grå som 
brystning 
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Perioder 1 
1883 

2 
1909-14 

3 
1930-tall 

4 
1950 

5 
1970-75 

Vinduer 
 
 

Ingen kunnskap → → → Settes inn (1990-
tall). Malt lys grå 
som brystning 

Vinduskarm 
 
 

Ingen kunnskap → → → Settes inn (1990-
tall). Malt lys grå 
som brystning 

Vindusforing  
 
 

Ingen kunnskap → → → Settes inn (1990-
tall). Malt lys grå 
som brystning 

Vindusgerikt 
 
 

Malt lys gul oker NCS S 
2020-Y20R 

Malt ensfarget 
brukket hvit NCS S 
1002-Y 

Malt ensfarget 
brukket hvit  

Malt ensfarget 
brukket hvit  

Malt lys grå som 
brystning 

Dør. Ramtre Malt brun NCS S 4050-Y40R 
som ramtre på brystning. 
 

Malt brukket hvit 
NCS S 1002-Y 

Malt brukket hvit 
NCS S 

Malt brukket hvit 
NCS S 

Malt lys grå NCS 
S 1005-Y20R 

Dør. Profil Forgylling på en halvstaff 
(ytterst) og mørk rosa NCS S 
5030-Y90R på en halvstaff 
(innerst). 

Forgylling på to 
halvstaffer  

Malt brukket hvit 
som ramtre med 
forgylling på to 
halvstaffer 

Malt brukket hvit 
som ramtre med 
forgylling på to 
halvstaffer 

Malt lys grå som 
ramtre 

Dør. Fris Malt gulbrun NCS S 3040-
Y30R 

Malt ensfarget 
brukket hvit som 
ramtre 

Malt ensfarget 
brukket hvit som 
ramtre 

Malt ensfarget 
brukket hvit som 
ramtre 
 

Malt grå NCS S 
2005-Y50R 

Dør. Speil Malt gulbrun NCS S 3040-
Y30R som fris 

Malt ensfarget 
brukket hvit som 
ramtre 

Malt ensfarget 
brukket hvit som 
ramtre 

Malt ensfarget 
brukket hvit som 
ramtre 
 

Malt lys grå som 
ramtre 

Dørgerikt 
 
 
 

Malt brun NCS S 4050-Y40R 
som ramtre med forgylling på 
karniss og mørk rosa NCS S 
5030-Y90R på innerste 
profil. 

Malt brukket hvit 
som ramtre med 
forgylling på 
karniss og innerste 
profil 
 

Malt brukket hvit 
som ramtre med 
forgylling på 
karniss og innerste 
profil 
 

Malt brukket hvit 
som ramtre med 
forgylling på 
karniss og innerste 
profil 
 

Malt ensfarget lys 
grå som ramtre 

Fotlist 
 
 

Malt brun NCS S 4050-Y40R 
som brystning 

Malt brukket hvit 
som brystning 

Malt brukket hvit 
som brystning 

Malt brukket hvit 
som brystning 

Malt lys grå som 
brystning 

Gulv 
 
 
 

Ingen kunnskap. Opprinnelig 
gulv ligger antagelig under 
dagens. Muligens malt lys 
guloker jfr. scenetrappene.  

Eikeparkett 
legges. Består av 
staver på ca 
7x27cm lagt i 
kvadrater/flise-
mønster på ca 
27x27cm. Lakket 
 

→ → → 

To pilastere 
på nordvegg 
 
 

Malt lys brun i to nyanser 
NCS S 3020-Y40R på 
vertikale flater. NCS S 4020-
Y40R på profiler. 

Malt brukket hvit 
som brystning 
 
 

Malt brukket hvit 
som brystning 
 
 
 

Malt brukket hvit 
som brystning 
 
 
 

Malt ensfarget lys 
grå som 
brystning. 
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Perioder 1 
1883 

2 
1909-14 

3 
1930-tall 

4 
1950 

5 
1970-75 

Scenefront Enkelte deler av opprinnelig 
scenefront bevart bl.a. 
trapper. Sannsynlig har 
scenefronten vært malt som 
brystning. Første lag på 
trapper er gul oker, 
sannsynlig opprinnelig 
gulvfarge. Ikke fullstendig 
undersøkt og tolket.  

Scenen bygges 
om. Nåværende 
scene med 
scenefront, 
sceneåpning, 
trapper og 
rekkverk males 
brukket hvit som 
brystning med 
forgylt håndløper 
på rekkverk.  

Malt brukket hvit 
som brystning med 
forgylt håndløper 
på rekkverk. 

Malt brukket hvit 
som brystning med 
forgylt håndløper 
på rekkverk. 

Malt ensfarget lys 
grå som 
brystning. Vegg 
mot øst med to 
dører og rom bak 
scenen settes 
inn/opp og 
innredes 1990-
tall? 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Fig.8 : 
Opprinnelig 
fargesetting 
og dekor på 
himling og 
taklist. Foto: 
NIKU 2010. 
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Fig.9 : Avdekket 
sjablongdekor på nedre 
del av taklist. NB 
Konturene er streket 
opp med tusj for å vise 
mønsteret tydeligere. 
Fargene fremstår noe 
nedbrutte og misfargete 
på bildet. Foto: NIKU 
2010. 

 
 
 

 

 
Fig.10 : Opprinnelig 
sjablongdekor fra 1883 
avdekket på veggfelt. 
Foto: NIKU 2010. 
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Fig.11 : Opprinnelig 
limfargedekor avdekket 
på brannmur.  Foto: 
NIKU 2010. 

 
 

 

 
Fig.12 : Periode 1 og 2 
avdekket på dør.  Foto: 
NIKU 2010. 

 

Konklusjon 
Salen har i liten grad endret form eller utstrekning i forhold til det opprinnelige rommet fra 
1883. De eneste konstruktive endringene ser ut til å være knyttet til scenen hvor oppgangen 
og scenerommet er endret noe i forhold til det opprinnelige. Fravær av de eldste fargelag 
bl.a. på balustrene på scenefronten indikerer dette. I tillegg ser det ut til at en dør på sydvegg 
er blendet igjen i forbindelse med ombyggingen i 1905. Dette er ikke undersøkt, men er 
indikert på grunnplanen (se fig.2).  
 
På grunnlag av fargeundersøkelsene mener NIKU at rommet i alt har hatt 5 ulike perioder. I 
tillegg er det foretatt mindre reparasjoner og oppmaling av enkelte elementer. Dateringene 
av tiltakene er forholdsvis sikre pga. samsvarende og gode kilder.  
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Forslag til tiltak 
Alle perioder kan i prinsippet rekonstrueres ut fra dokumenterte funn fra fargeundersøkelsen. 
Ut i fra et antikvarisk synspunkt er det likevel det opprinnelige utseende fra 1883 (periode 1) 
som vil ha størst interesse og verdi. Dette blir et viktig punkt i forbindelse med søknader om 
offentlig og annen økonomisk støtte til istandsetting, og bør derfor på et tidlig tidspunkt 
avklares med antikvariske myndigheter. På den annen side vil en rekonstruksjon og 
restaurering av periode 1 innebære en vesentlig høyere kostnad enn en rekonstruksjon av 
de senere perioden på grunn av kompleksiteten og kvaliteten på de mange dekorerte 
elementene i rommet i denne perioden. NIKU mener at en grundig og riktig tilbakeføring og 
istandsettelse av Kongesalen vil kunne forsvares også økonomisk, ved at man vil løfte den 
kulturhistoriske dimensjonen til det Sjømilitære Samfund som et unikt eksempel på 
trearkitektur og tidstypiske interiører fra siste halvdel av 1800-tallet. Gjennom å kunne tilby å 
formidle historiske rammer med stor grad av autentisitet, vil verdiskapningen og 
virksomheten på stedet kunne utvikles videre.    
 
NIKU anbefaler derfor at Kongesalen tilbakeføres til et utseende så nær som mulig slik det 
så ut ved innvielsen i 1883 (periode 1). Hvis det viser seg at et slikt prosjekt blir vanskelig å 
gjennomføre økonomisk, vil NIKU forslå at rommet tilbakeføres til et utseende så nær som 
mulig slik det så ut i periode 2. I det følgende er det utarbeidet et detaljert behandlingsforslag 
for tilbakeføring til periode 1 samt et alternativt forslag for tilbakeføring til periode 2.  
 

Utførelse 
Det er vesentlig for sluttresultatet at det benyttes tradisjonelle materialer og teknikker i alle 
håndverksprosesser, og at mest mulig av originalmaterialet bevares. Det blir derfor viktig og 
nødvendig å benytte fag- og håndverksmiljøer som behersker tradisjonelle teknikker og 
materialer og har erfaring fra tilsvarende prosjekter. Dette vil spesielt gjelde for dekor- og 
håndverksmaler, gipsmaker, forgyller og bygningstapetserer. En mulig vinkling er å benytte 
selve restaureringsprosessen i opplæringsøyemed for interesserte regionale håndverkere, 
med fokus på tradisjonelle teknikker og antikvariske metoder og prinsipper. En slik vinkling vil 
kunne virke positivt i søknader om økonomisk støtte, for eksempel til Kulturminnefondet.  
 
Bruken av tradisjonelle teknikker og materialer ved restaureringen innebærer i dette tilfellet i 
hovedsak rabitz-puss med kalkmørtel, støpte gipsornamenter, trekking av vegger med strie 
av hamp eller jute, og bruk av limfarge og ren linoljemaling med tradisjonelle pigmenter 
påført med pensel. Oljeforgylling bør utføres med ekte bladgull eller slagmetall.  
 
Det er viktig at det benyttes linoljemaling av høy kvalitet og at produsentens anbefalinger for 
bruk og påføring følges nøye. De oppgitte fargekodene (NCS) er ikke nøyaktige nok. 
Malingene må brekkes og justeres etter nedblekete avdekkingsprøver.  
 
Nivå og omfang av restaureringen bør diskuteres fortløpende mellom oppdragsgiver, 
utøvende håndverker og antikvariske myndigheter. Likeledes bør prøveoppstryk av alle 
farger godkjennes før utførelse. 
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Detaljert beskrivelse 

Alternativ 1 - Tilbakeføring til opprinnelig utseen de – 1883 (Periode 1) 
 
ARKITEKTUR-

ELEMENT 
ANBEFALTE TILTAK UTFØRES AV  

 
Himling  
 

 
Glassfiberarmering, lim og plastmalinger fjernes. 
Dette gjøres enklest kjemisk med malingfjerner. Det 
er viktig at antikvariske myndigheter varsles straks 
ved eventuelle nye funn av opprinnelig dekor og 
fargesetting. Når armeringsduken er fjernet er det 
mulig at man avdekker skader i den opprinnelige 
rabitzpussen. I så fall repareres dette med 
opprinnelige materialer og teknikker, dvs. sivmatter, 
ståltråd og kalkpuss. Større sprekker, mindre skader 
og ujevnheter sparkles med sandsparkel. Bruk av 
sparkel begrenses til et minimum. Himlingsflaten 
seises/primes med en oljebasert grunning. Takflaten 
males og dekoreres i opprinnelige farger og 
fargesetting fra 1883 (se fig.8). Det benyttes 
limfarge basert på methylcellulose og tørrpigmenter. 
Der hvor dekoren bygges opp i flere sjikt og har høy 
detaljering, kan sluttstrøkene utføres med tempera 
og/eller gouache.  
 

 
Håndverksmaler, 
dekorasjonsmaler, 
evt. gipsmaker 

Taklist og 
rosetter  

Det må vurderes om eksisterende malinglag skal 
fjernes fra gipselementer på taklist og rosetter da 
detaljer og konturer er gjengrodd og har mistet noe 
av sitt tredimensjonale uttrykk. Dette kan gjøres 
kjemisk og/eller mekanisk. Om malingen ikke fjernes 
må områdene rengjøres nøye med salmiakk eller 
alkalisk såpe (av typen husvask). Benyttes såpe må 
man være nøye med å fjerne alle såperester med 
rent vann. 
 
Løst sparkel/kitt i sprekker og skjøter krasses ut. 
Større sprekker, hull og skader repareres med 
limforsterket gips. Eventuelle manglende deler 
støpes opp og suppleres. Løse deler festes og 
sikres med treskruer og limforsterket gips. Blanke 
partier, skarpe overganger og ujevnheter mattslipes 
lett med fint sandpapir.  
 
Hvis malingen fjernes helt ned til gipsen må 
overflaten seises/primes med en oljebasert grunning 
før man maler og forgyller. 
 
Taklisten og rosettene males, forgylles og dekoreres 
i opprinnelige farger og fargesetting fra 1883 (se 
fig.8). Det benyttes limfarge basert på 
methylcellulose og tørrpigmenter. Til forgyllingene 
benyttes en oljebasert grunn og ekte bladgull i to 

Håndverksmaler, 
dekorasjonsmaler 
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ulike farger. Der hvor dekoren bygges opp av flere 
lag og har høy detaljering kan sluttstrøkene utføres 
med tempera og/eller gouache.  
 

Takbjelker  Tykke sparkellag med oppskallinger og løs maling 
skrapes forsiktig ned. Skarpe overganger slipes. 
Området rengjøres grundig og blanke partier 
mattslipes om nødvendig. Grunning vurderes. 
Takbjelkene dekoreres med samme type 
sjablongdekor i lys gult og rosa som nedre del av 
taklist (se fig.9). Undersiden males ensfarget lys 
brun NCS S 3020-Y40R i henhold til produsentens 
anvisning med ren linoljemaling tilsvarende som 
pilastre på nordvegg  
 

Håndverksmaler, 
dekorasjonsmaler 

Vegger Det ytterste laget med strie og dagens tapet skjæres 
forsiktig ned. Det er sannsynlig at det opprinnelige 
veggtrekket med dekor fra 1883 ligger bevart i sin 
helhet på enkelte veggfelt. Det er da mulig at 
enkelte felt kan renses og retusjeres og derved 
bevares i opprinnelig stand. Rester av det 
opprinnelige veggtrekket må uansett tas forsiktig 
hånd om slik at det kan benyttes som forlegg i den 
videre rekonstruksjonen. Den løpende vurderingen 
rundt dette bør gjøres med antikvariske myndigheter 
eller konservator til stede.   
 
Blindpanelet rengjøres grundig med støvsuger og 
eventuelt såpevann. Alle veggfelt hvor dekoren skal 
rekonstrueres trekkes med grovvevd strie/lerret av 
naturfiber (jute, hamp eller lin) og tapetseres med 
syrefritt maskinpapir. Det må vurderes å løsne 
listverk i forbindelse med trekking av strie.  
 
Veggfeltene males og dekoreres i opprinnelige 
farger og fargesetting fra 1883. Det benyttes ren 
linoljemaling i henhold til produsentens anvisning. 
Veggfargen (hovedfargen) males lys beige NCS S 
1015-Y30R. Sjablong- og strekdekor over brystning 
og under taklist kopieres etter forlegg på stedet med 
linoljemaling og bladgull (se fig.10).  
 

Håndverksmaler, 
dekorasjonsmaler, 
byggtapetserer, 
 

Pilastre på  
N. vegg 

Oppskallinger og områder med løs maling skrapes 
forsiktig. Området rengjøres nøye med salmiakk 
eller alkalisk såpe (av typen husvask). Benyttes 
såpe må man være nøye med å fjerne alle 
såperester med rent vann. Blanke partier, skarpe 
overganger og ujevnheter mattslipes lett med fint 
sandpapir. Området flekkgrunnes hvis nødvendig. 
Pilstastene males brune inntil 2 strøk i henhold til 
produsentens anvisning med ren linoljemaling i to 
nyanser. NCS S 3020-Y40R på vertikale flater. NCS 
S 4020-Y40R på profiler. 

Håndverksmaler, 
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Brystning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huntonitt-plater i fyllingene fjernes. Eventuelle 
skader på opprinnelig treverk spunses og limes av 
snekker. Oppskallinger og områder med løs maling 
skrapes forsiktig. Området rengjøres nøye med 
salmiakk eller alkalisk såpe (av typen husvask). 
Benyttes såpe må man være nøye med å fjerne alle 
såperester med rent vann. Blanke partier, skarpe 
overganger og ujevnheter mattslipes lett med fint 
sandpapir. Bruk av sparkel begrenses til et 
minimum. Området flekkgrunnes hvis nødvendig. 
Brystningen males i henhold til produsentens 
anvisning med ren linoljemaling. Ramtre: Brun NCS 
S 4050-Y40R med mørk rosa NCS S 5030-Y90R på 
profil. Fylling: Ensfarget gul brun NCS S 3040-Y30R 
 

Håndverksmaler, 
snekker 
 

Brystningslist Dagens hulkilslist nærmest veggfelt fjernes (tilhører 
periode 2). Det må vurderes å løsne hele 
brystningslisten i forbindelse med oppspenning av 
ny strie på veggene.  Oppskallinger og områder med 
løs maling skrapes forsiktig. Området rengjøres 
nøye med salmiakk eller alkalisk såpe (av typen 
husvask). Benyttes såpe må man være nøye med å 
fjerne alle såperester med rent vann. Blanke partier, 
skarpe overganger og ujevnheter mattslipes lett med 
fint sandpapir. Området flekkgrunnes hvis 
nødvendig. Brystningslisten males i henhold til 
produsentens anvisning med ren linoljemaling med 
brun NCS S 4050-Y40R med mørk rosa NCS S 
5030-Y90R på profil. 
 

Håndverksmaler 

Scenefront Males som brystning. Balustrene males ensfarget 
gul brun NCS S 3040-Y30R og håndløperen brun 
NCS S 4050-Y40R. 

Håndverksmaler 

 
Brannmur Den opprinnelige dekoren på brannmurene er godt 

bevart i det avdekte området (se fig.11), og 
forholdsvis lett og avdekke. Dagens malinglag ligger 
på et tykt heldekkende sparkellag. Dette skrapes 
forsiktig ned. Man kommer da ned på et lyst grått 
oljemalingslag. Dette fjernes kjemisk med 
malingfjerner av typen Duxola. Hvis det viser seg 
etter avdekkingen at den opprinnelige dekoren er i 
god stand, retusjeres den forsiktig slik at mest mulig 
av det opprinnelige bevares. Tapte og skadete 
partier rekonstrueres i limfarge eventuelt kombinert 
med tempera og/eller gouache.   
 

Håndverksmaler, 
dekorasjonsmaler 

Brannmurslist Brannmurslistene oljeforgylles med ekte bladgull. 
Det benyttes bladgull av en rødlig og varm karakter 
tilsvarende som på taklist/rosett.   
 

Håndverksmaler, 
dekorasjonsmaler 
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Vinduer 
Karm  
Foring 
Gerikt 

Oppskallinger og områder med løs maling skrapes 
forsiktig. Området rengjøres nøye med salmiakk 
eller alkalisk såpe (av typen husvask). Benyttes 
såpe må man være nøye med å fjerne alle 
såperester med rent vann. Blanke partier, skarpe 
overganger og ujevnheter mattslipes lett med fint 
sandpapir. Området flekkgrunnes hvis nødvendig. 
Vinduene med karm, foring og gerikter males 
ensfarget i henhold til produsentens anvisning med 
ren linoljemaling lys gul oker NCS S 2020-Y20R  
 

Håndverksmaler, 
 

Dører 
Ramtre 
Ramtreprofil 
Fris 
Gerikt 

Oppskallinger og områder med løs maling skrapes 
forsiktig. Området rengjøres nøye med salmiakk 
eller alkalisk såpe (av typen husvask). Benyttes 
såpe må man være nøye med å fjerne alle 
såperester med rent vann. Blanke partier, skarpe 
overganger og ujevnheter mattslipes lett med fint 
sandpapir. Området flekkgrunnes hvis nødvendig. 
Ramtre males i henhold til produsentens anvisning 
med ren linoljemaling brun NCS S 4050-Y40R. Den 
innerste halvstaffen på profilen forgylles med rødlig 
varmt bladgull tilsvarende som for brannmurslist, og 
den ytterste halvstaffen males mørk rosa NCS S 
5030-Y90R (se fig.12). Fris og fylling males 
ensfarget i henhold til produsentens anvisning med 
ren linoljemaling gul brun NCS S 3040-Y30R. 
Geriktene males i henhold til produsentens 
anvisning med ren linoljemaling brun NCS S 4050-
Y40R med forgylling på karniss og mørk rosa NCS 
S 5030-Y90R på innerste profil. 
 

Håndverksmaler, 
 

Fotlist Oppskallinger og områder med løs maling skrapes 
forsiktig. Området rengjøres nøye med salmiakk 
eller alkalisk såpe (av typen husvask). Benyttes 
såpe må man være nøye med å fjerne alle 
såperester med rent vann. Blanke partier, skarpe 
overganger og ujevnheter mattslipes lett med fint 
sandpapir. Området flekkgrunnes hvis nødvendig. 
Fotlisten males ensfarget i henhold til produsentens 
anvisning med ren linoljemaling brun NCS S 4050-
Y40R. 
 

Håndverksmaler 

Gulv Skader, sprekker og løse staver spunses og limes. 
Gulvet slipes forsiktig ned til bart treverk slik at alle 
moderne lakklag fjernes. Gulvet avfettes og 
rengjøres nøye. Overflaten oljes i henhold til 
produsentens anvisning med en linoljebasert 
gulvolje. Overflaten bones i henhold til produsentens 
anvisning med en hard bonevoks beregnet for gulv.  

Parkettsliper, 
håndverksmaler 
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Alternativ 2 - Tilbakeføring til utseende i 1909-14  (Periode 2) 
 
ARKITEKTUR-

ELEMENT 
ANBEFALTE TILTAK UTFØRES AV  

 
Himling  
 

 
Glassfiberarmering, lim og plastmalinger fjernes. 
Dette gjøres enklest kjemisk med malingfjerner. Det 
er viktig at antikvariske myndigheter varsles straks 
ved eventuelle nye funn av opprinnelig dekor og 
fargesetting. Når armeringsduken er fjernet er det 
mulig at man avdekker skader i den opprinnelige 
rabitzpussen. I så fall repareres dette med 
opprinnelige materialer og teknikker, dvs. sivmatter, 
ståltråd og kalkpuss. Større sprekker, mindre skader 
og ujevnheter sparkles med sandsparkel. Bruk av 
sparkel begrenses til et minimum. Himlingsflaten 
seises/primes med en oljebasert grunning. Takflaten 
males ensfarget hvit. Det benyttes limfarge basert 
på methylcellulose og rent malerkritt.  
 

 
Håndverksmaler 

Taklist og 
rosetter  

Det må vurderes om eksisterende malinglag skal 
fjernes fra gipselementer på taklist og rosetter da 
detaljer og konturer er gjengrodd og har mistet noe 
av sitt tredimensjonale uttrykk. Dette kan gjøres 
kjemisk og/eller mekanisk. Om malingen ikke fjernes 
må områdene rengjøres nøye med salmiakk eller 
alkalisk såpe (av typen husvask). Benyttes såpe må 
man være nøye med å fjerne alle såperester med 
rent vann. 
 
Løst sparkel/kitt i sprekker og skjøter krasses ut. 
Større sprekker, hull og skader repareres med 
limforsterket gips. Eventuelle manglende deler 
støpes opp og suppleres. Løse deler festes og 
sikres med treskuer og limforsterket gips. Blanke 
partier, skarpe overganger og ujevnheter mattslipes 
lett med fint sandpapir.  
 
Hvis malingen fjernes helt ned til gipsen må 
overflaten seises/primes med en oljebasert grunning 
før man maler og forgyller. 
 
Taklisten og rosettene males og forgylles etter 
samme mønster som i dag. Det benyttes limfarge 
basert på methylcellulose og rent malerkritt. Til 
forgyllingene benyttes en oljebasert grunn og ekte 
bladgull.  
 

Håndverksmaler 

Takbjelker  Alle områder med oppskallinger og løs maling 
skrapes forsiktig ned. Skarpe overganger slipes. 
Området rengjøres, mattslipes og males som 
himling med hvit limfarge  
 

Håndverksmaler 



NIKU – Oppdragsrapport  17/2011 

Sjømilitære Samfund, Horten                                                   24                                         Fargeundersøkelser og forslag til tiltak 

Vegger Veggene plateslås med 6mm gips. Det er viktig at 
eksisterende veggtrekk med dekor og tapetlag 
bevares i størst mulig grad for ettertiden bak 
platene.  
 
Plateskjøter og skruer sparkles og slipes. Veggene 
tapetseres med syrefritt maskinpapir. 
 
Veggene males lyse blå i henhold til produsentens 
anvisning med ren linoljemaling NCS S 1010-R80B. 

Håndverksmaler 

Pilastre på  
N. vegg 

Oppskallinger og områder med løs maling skrapes 
forsiktig. Området rengjøres nøye med salmiakk 
eller alkalisk såpe (av typen husvask). Benyttes 
såpe må man være nøye med å fjerne alle 
såperester med rent vann. Blanke partier, skarpe 
overganger og ujevnheter mattslipes lett med fint 
sandpapir. Området flekkgrunnes hvis nødvendig. 
Pilastrene males ensfarget i henhold til 
produsentens anvisning med ren linoljemaling 
brukket hvit NCS S 1002-Y. 
 

Håndverksmaler 
 

Brystning Oppskallinger og områder med løs maling skrapes 
forsiktig. Området rengjøres nøye med salmiakk 
eller alkalisk såpe (av typen husvask). Benyttes 
såpe må man være nøye med å fjerne alle 
såperester med rent vann. Blanke partier, skarpe 
overganger og ujevnheter mattslipes lett med fint 
sandpapir. Området flekkgrunnes hvis nødvendig. 
Brystningen males i henhold til produsentens 
anvisning med ren linoljemaling brukket hvit NCS S 
1002-Y. Profilen på ramtreet forgylles med oljegrunn 
og ekte bladgull.  

Håndverksmaler 
 

Brystningslist Brystningslisten behandles på samme måte som 
brystningen og males brukket hvit NCS S 1002-Y 
med forgylling på hulkjelslisten nærmest veggfelt.  
 

Håndverksmaler 
 

Scenefront Behandles og males som brystning. Det må 
vurderes om håndløper skal forgylles da denne blir 
fort slitt.  
 

Håndverksmaler 
 

Brannmur Dagens malinglag og underliggende tykke 
sparkellag fjernes mekanisk. Området rengjøres 
nøye med salmiakk eller alkalisk såpe (av typen 
husvask). Benyttes såpe må man være nøye med å 
fjerne alle såperester med rent vann. Blanke partier, 
skarpe overganger og ujevnheter mattslipes lett med 
fint sandpapir. Området sparkles, slipes og 
flekkgrunnes hvis nødvendig. Brannmurene males 
ensfarget i henhold til produsentens anvisning med 
ren linoljemaling lys grå NCS S 2002-Y. 
 

Håndverksmaler 
 

Brannmurslist Behandles og males ensfarget lys grå  
NCS S 2002-Y som brannmur. 

Håndverksmaler 
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Vinduer 
Karm  
Foring 
Gerikt 

Oppskallinger og områder med løs maling skrapes 
forsiktig. Området rengjøres nøye med salmiakk 
eller alkalisk såpe (av typen husvask). Benyttes 
såpe må man være nøye med å fjerne alle 
såperester med rent vann. Blanke partier, skarpe 
overganger og ujevnheter mattslipes lett med fint 
sandpapir. Området flekkgrunnes hvis nødvendig. 
Vinduene med karm, foring og gerikter males 
ensfarget i henhold til produsentens anvisning med 
ren linoljemaling ensfarget brukket hvit  
NCS S 1002-Y. 
 

Håndverksmaler 
 

Dør 
Ramtre 
Ramtreprofil 
Fris 
Gerikt 

Oppskallinger og områder med løs maling skrapes 
forsiktig. Området rengjøres nøye med salmiakk 
eller alkalisk såpe (av typen husvask). Benyttes 
såpe må man være nøye med å fjerne alle 
såperester med rent vann. Blanke partier, skarpe 
overganger og ujevnheter mattslipes lett med fint 
sandpapir. Området flekkgrunnes hvis nødvendig. 
Ramtre males i henhold til produsentens anvisning 
med ren linoljemaling brukket hvit NCS S 1002-Y. 
De to halvstaffene på profilen forgylles med ekte 
bladgull tilsvarende som for brystning (se fig.12). 
Fris og fylling males ensfarget i henhold til 
produsentens anvisning med ren linoljemaling 
brukket hvit NCS S 1002-Y. Geriktene males i 
henhold til produsentens anvisning med ren 
linoljemaling brukket hvit NCS S 1002-Y med 
forgylling på karniss og innerste profil. 
 

Håndverksmaler 
 

Fotlist Behandles og males som brystning 
 

Håndverksmaler 
 

Gulv Skader, sprekker og løse staver spunses og limes. 
Gulvet slipes forsiktig ned til bart treverk slik at alle 
moderne lakklag fjernes. Gulvet avfettes og 
rengjøres nøye. Overflaten oljes i henhold til 
produsentens anvisning med en linoljebasert 
gulvolje. Overflaten bones i henhold til produsentens 
anvisning med en hard bonevoks beregnet for gulv.  

Parkettsliper, 
håndverksmaler 
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