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1 Innledning

1.1  |  BAKGRUNN
Prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) ble oppret-
tet i 2003. Det ble laget landsverneplaner for de ulike sektorene, 
blant annet for Kunnskapsdepartementet. Fredningen av statlige 
eiendommer skjer ved én felles forskrift, der kapittel 1 inneholder  
generelle bestemmelser. De kulturminnene som senere fredes, 
legges til forskriften ved sektorvise kapitler. Ifølge fredningsfor-
skriften kapittel 1 § 1-5 skal det lages forvaltningsplaner for alle 
fredete bygninger. 

I Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet er Historisk mu-
seum vurdert i fredningsklasse. Bygningen ble imidlertid ikke 
tatt med i fredningsforskriften for Kunnskapsdepartementet (av 
18.6.2014), da man avventet endringene i museumsstrukturen og 
eventuell flytting av vikingskipene. Fredningen av Historisk mu-
seum ble stadfestet ved egen endringsforskrift 26.11.2014. 

1.2  |  FORMÅLET MED FORVALTNINGSPLANEN
Formålet med planen er at forvaltningen skal sikre at de kultur-
historiske verdiene som knytter seg til bygningen, blir ivaretatt. 
Planene skal være langsiktige og premissgivende for forvaltningen 
med sikte på å ivareta kulturminneverdiene og sikre videre bruk.

Forvaltningsplanen for Historisk museum inneholder detaljert 
registrering og dokumentasjon. Planen gir en avklaring om hvilke 
tiltak som er søknadspliktige iht. kulturminneloven, og gir ret-

ningslinjer for nødvendig kontakt med rett kulturminnemyndig-
het. Planen skal være et nyttig verktøy i den daglige driften, 
der man kan finne svar på hvordan vedlikehold skal utføres. For-
valtningsplanen skal også være et hjelpemiddel i den langsiktige 
planleggingen. 

Planen beskriver retningslinjer for bygningen og verneverdier og 
forhold som må ivaretas ved vedlikehold, rehabilitering og end-
ring. 

Forvaltningsplanen er ikke et juridisk bindende dokument, men 
målet er at den skal gi grunnlag for en smidig og forutsigbar saks-
behandling. Planen fritar ikke for søknadsplikt etter kulturmin-
neloven eller plan- og bygningsloven, men den gir føringer for 
hvilke verdier som skal sikres, og angir tålegrenser for endring. 

Kulturminner er ressurser som skal brukes. En fredning betyr derfor ikke at det legges lokk på all fremtidig 
utvikling og tilpasning. De fredete og bevaringsverdige bygningene på Universitetet i Oslo må kunne utvikles 
slik at de tilfredsstiller dagens tekniske, funksjonelle og komfortmessige krav. Hvordan disse kravene kan imøte-
kommes i praksis, vil være en prosess som må skje i nær dialog med vernemyndighetene i den enkelte sak. 
Målet er å finne gode løsninger der både hensynet til brukerne på universitetet og bygningenes kulturminne-
verdier blir ivaretatt. Forvaltningsplanen er et viktig verktøy i denne prosessen.

Forvaltningsplanen 
er en oppfølging av

• Landsverneplan for 
Kunnskapsdepartementet 
fra 21.6.2011

• Bestemmelser gitt i kgl. res. 
«Overordna føresegner 
om forvaltning av statlege 
kulturhistoriske eigedomar» 
av 01.09.2006

• Forskrift om fredning av 
statens kulturhistoriske 
eiendommer av 9.11.2011, 
kapittel 1, med hjemmel i  
lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kulturminne-
loven) § 22a

• Endringsforskrift av 
26.11.2014, jf. Forskrift 
om fredning av statens 
kulturhistoriske eiendom-
mer av 9.11.2011, kapittel 
13, «Fredning av Historisk 
museum, Frederiks gate 2, 
Oslo»
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1.3  |  OPPLYSNINGER OM BYGNINGEN

Anleggets navn Universitetet i Oslo

Bygningens navn SE06 Historisk museum

GAB-nummer 80486413

Kommune Oslo

Eier Staten

Forvalter/bruker Universitetet i Oslo

Nåværende bruk Undervisning/forskning

Byggeår 1902

Byggherre Det Kongelige Frederiks Universitet

Arkitekt Henrik Bull

Vernestatus Fredet

Verneomfang Eksteriør, interiør i 1.–4. etasje og listet, løst inventar

Reguleringsstatus Regulert til tomt for offentlige bygninger etter reguleringsplan 
S-2255 av 28. juli 1977. Endring av § 7, S-2937, vedtatt 1. okt. 1987.

Fredningskartet for universitetets bygninger i Oslo sentrum. Historisk museum lig-

ger ved Tullinløkka, nord for universitetsbygningene på Karl Johans gate 47.
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2 Vern

2.1  |  FORMELT GRUNNLAG FOR FREDNING
Historisk museum er fredet i medhold av kulturminneloven § 22a. 
Fredningen er vedtatt ved endringsforskrift av 26.11.2014, kapit-
tel 13 «Historisk museum, Frederiks gate 2, Oslo», jf. Forskrift 
om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 1 av 
9.11.2011.

2.2  |  OMFANGET AV FREDNINGEN
Sitert fra fredningsforskriften:

«Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiøret i 
1., mellom-, 2., 3. og 4. etasje. Fredningen inkluderer hoved-
elementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløs-
ning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler 
som vinduer, dører, gerikter, listverk og
detaljer som skilt og dekor m.v. 

Fast inventar som blant annet innredningen i rom 441, 443 
og 445, er fredet som del av interiøret.

Fredningen omfatter også større løst inventar som opp-
listet i pkt. 2.3. Omfanget av interiørfredningen er markert 
på plantegninger.»

2.3  |  OVERSIKT OVER FREDET, LØST INVENTAR

Oversikt over fredet, større løst inventar i Historisk mu-
seum. Inventarnumrene refererer seg til Universitetet i 
Oslos liste «Historisk museum. Dokumentasjon av bevart 
opprinnelig inventar» (Oslo, 02.09.2014). Se kap. 6

        Møbler
• 5 stk. sittebenk i eik med armlener. Nedfelt, sekundært sete-

trekk i svart skinn, tilsvarende det originale trekket. Pynte-
naglet. Tegnet av Bull. (Nr. 05.1-5)

• 1 stk. skrivebord i eik med nedfellbar, buet klaff og to skuffer 
under plate. Usikker proveniens (Nr. 07)

• 1 stk. skrivebord bestående av plate som hviler på to skuffe-
seksjoner, skjult bak dører med speilfylling. Eik med dekora-
tive beslag i messing. En forløper til skrivebordene Bull 
tegnet for Regjeringsbygningen. (Nr. 08)

• 1 stk. skrivebord i eik med skuffebeslag og nøkkelskilt av 
messing. Jugendstil med preg av nyrenessanse. Tre skuffer 
under bordplaten. Trolig tegnet av Bull. (Nr. 09)

Historisk museum. Kart: Riksantikvaren

NB!
Romnumre kan endres 
over tid, bl.a. i forbindelse 
med oppdeling eller sam-
menslåing av rom. To av 
rommene som er referert til 
i fredningsforskriften med 
fredet, fast inventar, har 
endret romnummer. 

Fredet, fast inventar refer-
ert til i forskriften, befinner 
seg i rommene avmerket 
på kartet under. 
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• 1 avlastningsbord i eik med to skuffer i sargen og spiler i 
siden. Trolig tegnet av Bull. (Nr. 14)

• 1 stk. bord i eik med innfelt skinn i bordplaten. Tegnet av 
Bull. (Nr. 15)

• 1 stk. bord i eik med skuffer med messingbeslag i sargen. 
Tegnet av Bull som biblioteks-, møte- eller avlastningsbord. 
(Nr. 16)

• 8 stk. magasinskap i beiset eller lasert furu for oppbevaring 
av gjenstander og arkivalia. Messingsbeslag, flyttbare hyller. 
Tegnet av Bull. (Nr. 18.1-8)

• 1 bokhylle i eik uten bakplate med flyttbare hyller. Tegnet av 
Bull. (Nr. 51)

        Montre
• 1 stk. veggmonter i eik med heldekkende glassdør og glass i 

sidevanger. Tegnet av Bull. (Nr. 20)
• 1 stk. monter med skråstilt glasstopp og oppbevaringsskuffer 

i sokkel. Messingbeslag, tegnet av Bull. (Nr. 21)
• 1 stk. montersokkel i eik med skapdør på én side. Topplate 

med plass til løs glassmonter. Tegnet av Bull. (Nr. 22.1)
• 1 monter i mahogny satt sammen av store monterenheter i to 

dybder. Originalglass. Jugend. Kan være tegnet av arkitekt 
Holger Sinding·Larsen. (Nr. 25)

• 1 monter i mahogny med originalglass i front og sider. Jug-
end. Kan være tegnet av arktitekt Holger Sinding-Larsen. 
(Nr. 26)

• 1 veggmonter i eik med messingbeslag. Horisontal sprosse 
og originalglass i front og side. Tegnet av Bull. (Nr. 27)

• 6 stk. veggmontre i eik med originalglass i front og side. 
Tegnet av Bull. (Nr. 28.1-6)

• 1 monter i eik med originalglass i topp og sider. Spilemotiv i 
sarg. Tegnet av Bull. (Nr. 29)

• 2 frittstående montre satt sammen av fire enheter. Skrå 
glassflate, sokkel med skuffer bak dører. Eikeådring. Kan 
være tegnet av arkitekt Chr. H. Grosch. (Nr. 30.1-4)

• 1 monter i eik med originalglass i topp og sider, uten sprosse 
i side. Spilemotiv i sarg. Tegnet av Bull. (Nr. 31)

• 1 bordmonter i eik med asymmetriske, skårne sider på beina, 
og et rektangulært, dekorativt motiv skåret inn i den øverste 
sargen. Tegnet av Bull. (Nr. 33)

• 1 bordmonter i eik med sekundærglass i topp og sider. Spile-
motiv i sarg og frontvegg. Tegnet av Bull. (Nr. 34)

• 1 veggmonter i eik med hyller, messingbeslag og original-
glass. Tegnet av Bull. (Nr. 35) 

        Lamper
• 7 stk. takplafonder av messing som har klar glasskuppel 

med slepen dekor. Tegnet av Bull for bygningen. (Nr. 57.1-7)
• 1 stk. vegglampe i messing. Hengende, klar glasskuppel 

med slepen dekor. Ubekreftet om lampen er produsert etter 
Bulls tegninger. (Nr. 58)

• 1 stk. lysekrone - Type 1 (en av de to lengste variantene som 
i dag finnes i Historisk museum). Monogram «HM». Tegnet 
av Bull. Messing med rikt slepne kupler i klart glass. Åtte 
avrundete, dråpeformete kupler hengende fra utstikkende  
armer, montert bak en horisontal ring av messing. Heng-
ende, sylindrisk midtkuppel med avsluttende kule. (Nr. 59)

• 2 stk. lysekroner - Type 2 (fellestrekk med Type 1, men i en 
mer kraftfull komposisjon). Monogram «HM». Tegnet av Bull. 
Messing med rikt slepne kupler i klart glass. (Nr. 60.1-2)

• 5 stk. lysekroner - Type 3 (mellomhøyde). Messing og slepne 
kupler som Type 1 og Type 2, men med alternativ utforming. 
Monogram «HM». Tegnet av Bull. (Nr. 61.1-5)

• 6 stk. lysekroner - Type 4. Messing og slepne kupler. Kort-
este variant uten stag. Tegnet av Bull. (Nr. 62.1-6)

        Dører
• 6 stk. dører med omramming; to sett dobbeltdører opprinne-

lig i bruk i utstillingssalene. Mørk eik med vinduer. To dører 
med buet omramming i mørkbeiset treverk. (Nr. 70.1-6.)
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2.4  |  FORMÅLET MED FREDNINGEN
Sitert fra fredningsforskriften:

«Formålet med fredningen er å bevare Historisk museum 
fra 1902 som en bygning av høy arkitektonisk og kultur-
historisk verdi, formålsbygd for Universitetets oldsaksam-
ling. Formålet er videre å sikre bygningens monumentale 
uttrykk og arkitektoniske kvaliteter.»

«Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstruk-
turen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så 
som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører 
og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med 
fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominn-
deling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater 
og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt 
opprinnelig, fast inventar. Formålet med fredningen av 
større løst inventar er å sikre det opprinnelige, arkitekt-
tegnede inventaret og andre inventarstykker som er laget 
til bygningen, slik at det blir ivaretatt og at det ikke fjernes 
fra bygningen.»

2.5  |  BEGRUNNELSE FOR FREDNINGEN

Begrunnelse for fredning av komplekset
Sitert fra fredningsforskriften: 

«Historisk museum er tegnet av arkitekt Henrik Bull. Han 
ble valgt til å fullføre arkitektoppdraget på grunnlag av 
vinnerutkastet til arkitekt Karl August Henriksen, som 
vant arkitektkonkurransen. Henriksen døde i 1892. Bull 
beholdt vinnerutkastets grunnform, men omgjorde
Henriksens tegninger fra tyskpreget, sent 1800-talls 
Jugend-stil til mer organisk art nouveau.

Art nouveau-preget er tydelig i de definerte konturene, den 
plastiske behandlingen av bygningskroppen, de avrundede 
hjørnene, de forflatede buene og de natur- og planteinspir-
erte ornamenteringene i eksteriør og interiør. Ornament-
eringene har en sjelden blanding av nasjonale og interna-
sjonale elementer og regnes som et vesentlig bidrag til art 
nouveau-arkitekturen i Norge.»

Begrunnelse for fredning av bygningen
Sitert fra fredningsforskriften: 

«Bygningen er oppført i perioden 1897–1902 etter tegnin-
ger av arkitekt Henrik Bull i art nouveau-stil. Bygningen 
er et formålsbygg som fortsatt brukes til sitt opprinnelige 
formål; tegnet med utstillingssaler for universitetets kul-
turhistoriske samlinger. Blant annet var høyden på stav-
kirkeportalene bestemmende for takhøyde i første etasje.

Art nouveau-preget er tydelig i de definerte konturene, den 
plastiske behandlingen av bygningskroppen, de avrundede 
hjørnene, de rundbuede vinduene og nennsomt utformede
gesimser og takoppbygg, og de natur- og planteinspirerte 
ornamenteringene i eksteriør og interiør. 

Den gjennomførte stilen er tydelig i utstillingssalene og 
rom forøvrig, døromramminger, møbler, messinglamper 
og dør- og vindusgitre, trappegelendre, med mer. Smi-
jernsornamenteringene er utført av Carl Bilgrei etter 
Bulls tegninger. Motiver som går igjen, er uglen, museets 
initialer HM og dragestilsløven.

I norsk arkitekturhistorie finner vi knapt noen annen byg-
ning som til de grader har fått sin utforming integrert med 
de gjenstander og den funksjon den skulle fylle. Bygningen 
er godt bevart både i eksteriør og interiør.»

2 Vern
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2.6  |  FREDNINGSBESTEMMELSER
Sitert fra fredningsforskriften:

«Byggverk og anlegg som er fredet etter forskriften, skal 
forvaltes på en slik måte at de kulturhistoriske og arkitek-
toniske verdier de representerer, blir ivaretatt.

Det er ikke tillatt å foreta inngrep i fredete byggverk og 
anlegg så langt de er fredet. Med inngrep menes

a) å rive, skade, bygge om eller flytte 

b) å skifte ut bygningselementer eller materialer, forandre 
overflater eller foreta andre endringer som går lenger enn 
vanlig vedlikehold 

c) å skade eller permanent fjerne løst inventar som inngår 
i fredningen. 

Med vanlig vedlikehold menes å ta vare på og reparere 
de eksisterende bygningselementer og detaljer som for 
eksempel dører, vinduer, listverk, gerikter og overflate-
behandlingen. Vanlig vedlikehold skal skje i samsvar med 
opprinnelig eller eksisterende teknikk, utførelse og materi-
albruk og på en måte som ikke reduserer arkitektoniske og 
kulturhistoriske verdier».
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2 Vern

Plantegning av 1. etasje. 

Omfang av interiørfredning er markert 

med blå skravur. Tegningen er hentet fra 

fredningsforskriften.

Plantegning av 2. etasje. 

Omfang av interiørfredning er markert 

med blå skravur. Tegningen er hentet fra 

fredningsforskriften.

Plantegning av 3. etasje. 

Omfang av interiørfredning er markert 

med blå skravur. Tegningen er hentet fra 

fredningsforskriften.
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Plantegning av 4. etasje. 

Omfang av interiørfredning er markert 

med blå skravur. Tegningen er hentet fra 

fredningsforskriften.

Plantegning av mellometasjen. 

Omfang av interiørfredning er markert 

med blå skravur. Tegningen er hentet fra 

fredningsforskriften.
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3.1  |  KULTURMINNEMYNDIGHET 
OG FORVALTNINGSANSVAR

Riksantikvaren er kulturminnemyndighet for bygninger, anlegg 
og utomhusområder i statlig eie som er fredet etter kulturminne-
loven eller angitt i verneklasse 1 i landsverneplanene. 

Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for for-
valtning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets byg-
ninger, tekniske anlegg og utearealer.

3.2  |  HVA ER EN FREDNING?
Fredning er det sterkeste juridiske virkemiddelet i kulturminne-
vernet og brukes for å sikre langsiktig vern av kulturminner av 
nasjonal verdi. Fredningen kan omfatte både eksteriør, interiør 
og utomhusanlegg. Vedtak om fredning skjer i medhold av kultur-
minneloven og innebærer at det er forbudt å gjennomføre tiltak 
ut over vanlig vedlikehold uten tillatelse fra kulturminnemyndig-
heten. Kulturminnemyndigheten kan i særlige tilfeller gi dispen-
sasjon fra fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører 
vesentlige inngrep (jf. kulturminneloven §§ 15a og 19 tredje ledd). 
Søknad om dispensasjon for tiltak i fredete bygninger og anlegg i 
statlig eie behandles av Riksantikvaren.

Forvaltningsplanen inneholder en oversikt over og en konkret be-
skrivelse av hvordan fredningen av hver enkelt eiendom og byg-
ning/utomhusområde skal følges opp og forvaltes gjennom daglig 
bruk og vedlikehold. 

3.3  |  SAKSBEHANDLINGSREGLER

3.3.1  Organisering og ansvar
Ved tiltak ut over vanlig vedlikehold skal Eiendomsavdelingen ved 
Plan- og utredningsseksjonen kontaktes for dialog og avklaring 
med kulturminnemyndighetene. 

3.3.2  Saksgang
Bygningsmessige tiltak som går ut over vanlig vedlikehold, skal 
godkjennes av antikvariske myndigheter (Riksantikvaren og By-
antikvaren i Oslo). Eiendomsavdelingen har jevnlige samarbeids-
møter med Riksantikvaren og Byantikvaren for å få behandlet 
mindre ombyggingssaker, vedlikehold og endringer på en enkel og 
effektiv måte. 

3.3.3  Dispensasjonssøknad
Søknad om tillatelse til tiltak på en fredet bygning eller et utom-
husområde må være godt dokumentert. For at Riksantikvaren og 
Byantikvaren skal kunne foreta en god og forsvarlig vurdering av 
tiltaket, må saken være tilstrekkelig opplyst. Det må klart framgå 
hvilke inngrep og tilføyelser som ønskes gjennomført. Omfanget 
av dokumentasjon som skal følge søknaden, vil variere fra sak til 
sak, god dokumentasjon vil ofte sikre raskere saksbehandling. 

3 Generelt om vern og saksbehandling

Søknaden bør 
inneholde:

• Søkers navn, adresse, 
telefonnummer og ev. 
kontaktperson

• Kart med avmerking av             
kulturminnet, bygningens 
navn/adresse

• Beskrivelse av nåværende 
situasjon med fotografier

• Beskrivelse av tiltaket, ut-
forming, materialbruk etc.

• Relevante tegninger/
skisser (få fram hva som 
fjernes og tilføyes)

• Relevante detaljtegninger
• Begrunnelse for tiltaket
• Eventuelle historiske teg-

ninger og bilder der dette 
er relevant (for eksempel 
ved tilbakeføring)

• Henvisning til eventuelle 
styringsdokumenter, ved-
tak, møter e.l. der tiltaket 
er omtalt
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4.1  |  GENERELT
Kulturminneloven og plan- og bygningsloven er to selvstendige 
lover som forvaltes av ulike instanser. Hvis et tiltak utløser søk-
nadsplikt etter begge lovverkene, skal det foreligge to tillatelser 
før tiltaket igangsettes.

Kulturminneloven forvaltes av Riksantikvaren. (For kommunale 
og private eiendommer og enkelte statlige eiendommer er forvalt-
ningsmyndigheten delegert til fylkeskommunene/Byantikvaren i 
Oslo.) Riksantikvarens vedtak kan påklages til Klima- og miljø-
departementet. 

Plan- og bygningsloven forvaltes av kommunen. Arbeider som om- 
fattes av plan- og bygningsloven, skal på vanlig måte saksbehand-
les av kommunen. Vedtak i byggesaker kan påklages til Fylkes-
mannen.

Kulturminneloven har strengere regler for søknadsplikt enn plan- 
og bygningsloven. For eksempel vil et større istandsettingsarbeid 
eller endring av innvendige overflater kun være søknadspliktig et-
ter kulturminneloven. Endring av fasade eller oppføring av tilbygg 
vil kreve tillatelse etter begge lovverk. 

Kulturminneloven er en særlov som går foran plan- og bygnings-
loven. Det kan derfor ikke gis igangsettingstillatelse etter plan- og 
bygningsloven uten at tillatelse etter kulturminneloven foreligger, 
jf. plan- og bygningsloven § 21-5, samordningsplikten. Normalt 
bør det foreligge tillatelse etter kulturminneloven før kommunen 
gjennomfører sin saksbehandling.

4.2  |  UNNTAK FRA TEKNISK FORSKRIFT
I 2010 kom en ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK-
10, som blant annet stiller skjerpete krav til energibruk, brannsik-
ring og universell utforming.

Det kan gjøres unntak fra energikrav for bygninger med definert 
bevaringsverdi. Ifølge TEK-10 § 14-1 heter det: «For tiltak der opp-
fyllelse av krav i dette kapittel ikke er forenlig med bevaring av 
kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de 
passer.» Unntak innebærer at bestemmelsene i TEK-10 ikke gjøres 
gjeldende; det skal dermed ikke søkes dispensasjon.

Kravene til universell utforming er nedfelt i plan- og bygnings-lo-
vens formålsparagraf og i diskriminerings- og tilgjengelighetslo-
ven. Disse kravene er strenge, men også her kan det gjøres unntak 
for fredete og bevaringsverdige bygninger. Målet er å øke tilgjen-
geligheten og å finne tilpassete løsninger som er forenlige med kul-
turminneverdiene. Målet om økt tilgjengelighet er også nedfelt i 
kgl. res. av 01.09.2006, «Forvaltning av statens kulturhistoriske 
eigedommar».

4.3  |  PLANSAKER
Kommunen skal ta hensyn til kulturminner i sitt planarbeid. Det-
te innebærer normalt at bygninger og uteområder som omfattes av 
fredning etter kulturminneloven eller er definert som bevarings-
verdige i verneklasse 2, skal reguleres til hensynssone med be- 
varingsformål. Fylkeskommunene/Byantikvaren i Oslo skal avgi 
uttalelse i plansaker. Ved behov henter disse inn Riksantikvarens 
uttalelse, slik at kulturminnemyndighetene avgir en samlet uttal-
else.

4.4  |  SANKSJONER
Det er viktig at staten forvalter sine kulturminner på en forbilled-
lig måte. Som eier av fredete bygninger har staten et sæskilt an-
svar. Brudd på kulturminneloven kan møtes med krav fra Riks-
antikvaren om utbedring eller tilbakeføring av ulovlig utførte 
arbeider, jf. § 16. Eier kan også pålegges å gjennomføre tiltak for å 
hindre forfall, jf. § 17.

Lovverk4
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Vedlikehold og søknadsplikt5

5.1  |  GRUNNHOLDNINGER TIL VERN
Hovedprinsippet for vedlikehold av fredete og bevaringsverdige 
bygninger er å bevare de opprinnelige og/eller gamle bygnings-
delene, som kledning, vinduer, dører, listverk og overflatebehand-
ling, så langt det er mulig. Vedlikeholdet skal, om mulig, skje på 
samme måte som da huset ble bygd, med opprinnelig teknikk, 
utførelse og materialbruk. Ifølge kulturminneloven § 17 har eier 
vedlikeholdsplikt for fredete eiendommer og plikt til å forhindre 
at fredete bygninger forfaller.

5.2  |  HVA REGNES SOM VANLIG VEDLIKEHOLD?
Ifølge fredningen må man søke om godkjenning for alle tiltak som 
går ut over vanlig vedlikehold. Hva som menes med vanlig vedlike-
hold, defineres strengere for fredete bygninger enn for den øvrige 
bygningsmassen. Dette er nærmere spesifisert under forvaltnings-
planens eksteriør- og interiøroppslag. Generelt er vedlikehold de-
finert som fornyelse av overflater med samme type materialbruk 
og farger som eksisterende, mens endring eller større utskifting 
går ut over vanlig vedlikehold.

Eksempler på vanlig vedlikehold:

• Maling/overflatebehandling med samme type maling/  
olje og farge som eksisterende

• Små reparasjoner av murverket med samme type tegl og 
mørtel 

• Små reparasjoner av taktekking med samme materialbruk 
som eksisterende

• Utskifting av skadete deler av renner og nedløp med til-
svarende.

Rådene for vedlikehold og istandsetting er basert på 

grunnprinsipper innen bygningsvernet:

De viktigste er:

• Mest mulig av bygningens ulike deler skal bevares.
• Det er bedre å vedlikeholde og reparere enn å skifte ut. 
• Ved vedlikehold og eventuell utskifting skal det brukes 

materialer som tilsvarer opprinnelig materialbruk. 
• Skjulte deler av bygningen (konstruksjoner) er like  

viktige å ta vare på som synlige (overflater). Det er  
et mål å bevare helheten på best mulig måte, ikke  
bare det visuelle uttrykket.

• Hvis man må endre, er det bedre å føye noe til enn  
å fjerne originale eller gamle deler. Det beste bygnings-
historiske «arkivet» er bygningen selv. 

• Endringer skal om mulig være reversible. Når behovene 
endrer seg, kan de nye elementene fjernes, og bygnin-
gen vil framstå slik den var før endringen.
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5.3  |  HVA ER ET SØKNADSPLIKTIG TILTAK?
Utskifting av bygningselementer og materialer og alt arbeid ut 
over vanlig vedlikehold på bygningens eksteriør eller de deler av 
interiørene som omfattes av vern, er et søknadspliktig tiltak.  
Listen nedenfor viser eksempler på hva som forstås som søknads-
pliktig tiltak etter kulturminneloven:

• inngrep i konstruksjon eller overflate som følge av f.eks. 
etablering av nye rømningsveier, tilpasning til UU, trekking av 
nye kabler, rør og lignende

• oppsetting eller riving av lettvegger
• utskifting eller endring av vinduer og dører med karmer og 

listverk
• endring av overflatebehandling som f.eks. maling av umalte/

oljete tredetaljer, fjerning av eldre malingslag i vernete interi-
ører, overmaling av dekor/endring av opprinnelig fargesetting 
og lignende

• utskifting av opprinnelige detaljer i vernete interiører, som 
fastmonterte lamper, radiatorer, servanter og lignende

• utskifting eller endring av kledning, taktekking og/eller farge-
setting

• flytting av fredet, løst inventar ut av bygningen
• utskifting av heller og belegg mv. 
• større endringer/utskiftinger av ikke-verneverdige elementer

NB! Listen er ikke uttømmende med hensyn til hva som er søknads-
pliktig. Søk derfor råd dersom det oppstår tvil om hvor grensen 
går mellom vedlikeholdstiltak og søknadspliktige tiltak.

Eksempler på vedlikehold/søknadsplikt

Tilbakeføringer til for eks. 

opprinnelig dekor kan tillates 

på dokumentert grunnlag, 

men tiltaket er søknadspliktig. 

Utskifting av elektriske 

komponenter i opprinnelige 

lamper regnes som vedlikehold, 

endringer eller utskifting av 

armatur/skjerm er søknads-

pliktig.

Refuging av murverk regnes 

som vedlikehold dersom 

det gjøres med tilsvarende 

mørtel som opprinnelig 

brukt (ev. med mørtelanalyse 

som grunnlag). Endring av 

mørteltype/farge, er søknads-

pliktig.

Reparasjon av små sprek-

ker og skader i pussete 

overflater regnes som ved-

likehold, større tiltak som 

ompussing og fjerning av 

eldre puss- og malingslag, 

er søknadspliktig.
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Fredet, løst inventar6

6.1  |  HENRIK BULLs INTERIØRER
Henrik Bull, arkitekten bak Historisk museum, utformet ikke bare 
eksteriøret og hvert enkelt rom i bygningen, men tegnet også ho-
veddelen av inventaret. Bygning og innredning dannet dermed en 
helhet, begge deler utformet i en særegen variant av periodens ju-
gendstil. Selv om en del av originalinnredningen er blitt fjernet i 
forbindelse med ominnredninger og renoveringer i årenes løp, er 
likevel mye bevart. Dette setter Historisk museum i en særstilling 
i norsk sammenheng. 

Det er svært få helhetlige jugend-interiører bevart i Norge gene-
relt, og lite tilbake av Henrik Bulls innredninger spesielt. Hoved-
formålet med fredningen av løst og fast inventar er derfor å sikre 
det arkitekttegnete inventaret som ble laget til bygningen. For-
valtningsplanen vil gi en spesifikk beskrivelse av elementer som er 
omfattet av fredningen, og gi føringer for hvilke hensyn som må 
tas i hvert enkelt tilfelle. Målet er å sørge for en god og forutsigbar 
forvaltning, og å unngå at verdifulle møbler og innredning blir 
glemt eller fjernet av fremtidige generasjoner. 

6.2  |  LØST OG FAST INVENTAR
I fredningsbestemmelsene støter man ofte på begrepene løst og 
fast inventar. Med dette menes det som vi i dagligtale kaller inn-
redning, dvs. alt som kommer i tillegg til gulv, vegger og himling. 
Fast inventar i et fredet rom omfatter blant annet dører, gerikter, 
listverk og varevinduer. I tillegg regnes for eksempel skap som er 
integrert i rommet, eller festet på en måte som vil medføre skade 
dersom man fjerner dem, som fast inventar. Fast inventar kan ikke 
fjernes eller endres uten godkjenning fra Riksantikvaren. 

Løst inventar omfatter møbler og innredning som står løst i rom-
met, som stoler, benker og bord. I tillegg regnes hyller og lamper 
og lignende som er festet på en enkel måte som ikke fører til skade 
ved fjerning, som løst inventar. Når løst inventar skal fredes, skal 
hver enkelt gjenstand listes opp i fredningsforskriften. 

6.3  |  HISTORISK MUSEUM
Listen over fredet, løst inventar i fredningsforskriften for Histo-
risk museum omfatter opprinnelige interiørelemeter som befant 
seg i bygningen på fredningstidspunktet. I tillegg til det som er lis-
tet opp, finnes det også en god del objekter som opprinnelig hørte 
til i Historisk museum, men som i årenes løp er blitt flyttet til and-
re bygninger eller er oppbevart på lager. Disse objektene er også 
bevaringsverdige, selv om de formelt ikke er omfattet av fredningen. 

Universitetets dokumentasjon «Historisk museum - Dokumenta-
sjon av bevart opprinnelig inventar» gir en komplett oversikt over 
alt som er registrert. Dokumentasjonen ble utarbeidet av UiO v/
Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) og dan-
net grunnlaget for Riksantikvarens liste over fredet, løst inventar. 
Inventarnummereringen i fredningslisten refererer seg til denne 
dokumentasjonen. I forvaltningsplanen behandles kun de objek-
tene som formelt er omfattet av fredningen. Det anbefales likevel 
at opprinnelige og eldre interiørelementer ivaretas helhetlig pga. 
høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. 

Utstillingene og montrene i utstillingssalene (med unntak av dem 
som er listet opp i fredningslisten), er ikke er omfattet av fred-
ningen selv om de kan være fastmontert. Disse kan endres uten 
søknadsbehandling. 

Det er verd å merke seg at de veggfaste skapene i rom 443/457, 440 
og 444 spesielt er nevnt som fredet, fast inventar. 

6.4  |  EIER- OG FORVALTNINGSANSVAR 
Fredet, løst inventar eies av Universitetet i Oslo. Eiendomsavdel-
ingen er kontaktpunktet mellom bruker og Riksantikvaren. Spørs-
mål angående flytting/endringer knyttet til fredet, løst inventar, 
skal avklares med Eiendomsavdelingen.  

Mange av gjenstandene som 
er utstilt i Historisk museum, 
er også fredet. Funn fra før 
1537 er såkalt «automatisk 
fredet» iht. kulturminnelovens 
§ 4. Disse gjenstandene for- 
valtes av Kulturhistorisk mu-
seum og er ikke behandlet i 
denne forvaltningsplanen.
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SITTEBENKER
Rom Hovedtrapperom 101, 201 og 301

Nr. 05.1-5

Beskrivelse
Sittebenk med armlener. Sprossemotiv i ryggen, typ-
isk for Henrik Bulls jugendformspråk. Eik. Nedfelt, 
sekundært setetrekk i svart skinn, tilsvarende det 
originale trekket. Pyntenagler. Tegnet av Bull for 
trapperom/utstillingssaler i HM.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

SKRIVEBORD/SKATOLL
Rom 450 Bibliotek

Nr. 07

Beskrivelse
Skrivebord med nedfellbar, buet klaff. To skuffer 
under plate. Eik. Jugend. Håndtak i tre. Usikker 
proveniens. Kan ha tilhørt opprinnelig møblement i 
et kontor, biblioteksrom eller leseværelse. Listverk og 
proporsjoner har fellestrekk med Bulls formspråk og 
tyder på at han var formgiver for skrivebordet.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

SKRIVEBORD
Rom 220 Myntkabinettets bestyrerkontor

Nr. 08

Beskrivelse
Plate hviler på to skuffeseksjoner skjult bak dører 
med speilfylling. Frittstående. Eik med dekorative 
beslag i messing. Tegnet av Henrik Bull for ett av 
bygningens bestyrer- eller professorkontorer. En 
forløper til skrivebordene Bull tegnet for Regjerings-
bygningen.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.



18

SKRIVEBORD/AVLASTNINGSBORD
Rom 220 Kontor

Nr. 14

Beskrivelse
Avlastningsbord med to skuffer i sargen. Treknotter 
som håndtak. Både knotter og bord er utført i eik. 
Spiler i sidene. Jugend. Profilen rundt bordplaten, 
materialbruk og proporsjoner tyder på at dette kan 
være utført etter Bulls tegninger.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

SKRIVEBORD
Rom 337 Kontor

Nr. 09

Beskrivelse
Frittstående skrivebord i eik med skuffebeslag og 
nøkkelskilt av messing. Jugendstil med preg av ny-
renessanse. Skuffer og åpne rom bak dører. Tre skuf-
fer under bordplaten. Linjeornamentikk frest inn i 
treverket sammen med stilisert blomsterdekor. Trolig 
tegnet av Bull. Møbelet har typiske trekk fra mange av 
hans arbeider.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

BORD
Rom 450 Bibliotek

Nr. 15

Beskrivelse
Utført i samme stil som de opprinnelige museums-
montrenes understell. Trolig tegnet som frittstående 
utstillingsbord eller kan opprinnelig ha fungert som 
understell for monterkasse av glass/treverk eller 
glass/jern. Eik. Innfelt skinn i bordplaten. Spilemotiv 
under sarg. Bordplaten har avrundete hjørner. Typisk 
for Bulls formspråk.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

6 Fredet, løst inventar
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BORD
Rom 450 Bibliotek

Nr. 16

Beskrivelse
Bord med skuffer i sargen. Utført i eik. Skuffene har 
messingbeslag. Firkantete bein som smalner av mot 
gulvet. Kan ha vært tegnet som biblioteks-, møte-  
eller avlastningsbord. Møbelet, inkludert beslag, er 
tegnet av Bull.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

VEGGMONTER
Rom 450 Bibliotek

Nr. 20

Beskrivelse
Stammer trolig fra originalutstillinger i Etnografisk 
museum, 3. eller 4. et. Eik. Heldekkende glassdør 
og glass i sidevanger. Tegnet av Bull (muligens som 
«Mumieskap»).

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

MAGASINSKAP
Rom Kirkegangen, kjeller

Nr. 18.1-8

Beskrivelse
Skap for magasinering av gjenstander og arkivalia. 
Samme grunntype med noe ulik sprosseinndeling. 
Beiset eller lasert furu. Originalglass. Messingbeslag. 
Flyttbare hyller. Tegnet av Bull for korridor og maga-
sinrom i kjeller, Historisk museum.

Det er i tillegg til de 13 skapene dokumentert åtte 
skap i omtrent samme dimensjoner i HM og VSH. 
Disse er av en noe seinere dato og utførelse. 

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.
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MONTER MED SKUFFESEKSJON
Rom 450 Bibliotek

Nr. 21

Beskrivelse
Skråstilt glasstopp. Oppbevaringsskuffer i sokkel. 
Messingbeslag av samme type som på magasinskap. 
Produsert enten for utstillingssal eller biblioteksareal. 
Tegnet av Bull.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

MONTERSOKKEL
Rom 450 Bibliotek

Nr. 22.1-2

Beskrivelse
Pyramidesokkel med skapdør på én side. Topplate 
med plass til løs glassmonter (se nr. 23.1-2). Eik. 
Tegnet av Bull og benyttet i Osebergsalen, HM (i dag  
rom 201) til dyrehodestolpene fra Osebergfunnet. 
Opprinnelig var det minst fire montre av denne typen.
Sokkelen som i dag står i HMs 4. et. (foto), er kom-
plett, men uten monterklokke på toppen. Sokkelen 
i MUVs samling mangler bein og topplate, men har 
trolig opprinnelig monterklokke (nr. 23.2).

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

MONTER
Rom 439 Øst-Asiasal

Nr. 25

Beskrivelse
Stor veggfast monter satt sammen av tre store 
monterenheter i to dybder. Mahogny. Originalglass. 
Jugend. Messinghåndtak av samme type som bl.a. 
på magasinskap. Opprinnelig plassering? Trolig ikke 
tegnet av Bull. Stil- og materialmessig har den større 
fellestrekk med arbeidene til Holger Sinding-Larsen, 
universitetets bygningsinspektør fra 1907.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.
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MONTER
Rom 439 Øst-Asiasal

Nr. 26

Beskrivelse
Monter med originalglass i front og sider. Jugend. Se 
nr. 25.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

MONTER
Rom 318 Korridor

Nr. 27

Beskrivelse
Veggmonter i eik. Horisontal sprosse og originalglass 
i front/side. Messingbeslag. Tegnet av Bull.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

MONTER
Rom 304 Foredragssal/lager (Vikingskipshuset)

Nr. 28.1-6

Beskrivelse
Like veggmontre. Eik med originalglass i front og 
side. Horisontal sprosse i side. Spilemotiv i sarg. 
Skrånende bein. Tegnet av Bull, sannsynligvis til 
arkeologiske utstillinger i 1. eller 2. etasje.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.
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MONTER
Rom Flyttet på lager (Vikingskipshuset)

Nr. 29

Beskrivelse
Frittstående monter. Eik med originalglass i topp og 
sider. Spilemotiv i sarg. Skrånende bein. Tegnet av 
Bull, sannsynligvis til arkeologiske utstillinger i 
1. eller 2. etasje.

Særlige hensyn
Monterne er blitt flyttet til lager på Vikingskipshuset. 
Det er viktig at monterne blir merket. 

MONTER
Rom Flyttet på lager (Vikingskipshuset)

Nr. 30.1-4

Beskrivelse
2 frittstående montre. Hver rekke er sammensatt 
av to eller flere enheter. Skrå glassflate, sokkel med 
skuffer bak dører. Eikeådring. Benyttet til innred-
ning i nåværende Myntkabinettet og i nabosal, før 
sistnevnte ble innredet med etnografiske utstillinger. 
Montrene var medbrakt fra det gamle Myntkabinet-
tet i Domus Academica. 1850-56. Kan være tegnet av 
arkitekt Chr. H. Grosch. Noe ombygd innvendig og 
med sikkerhetsglass av nyere dato.

Særlige hensyn
Monterne er blitt flyttet til lager på Vikingskipshuset. 
Det er viktig at monterne blir merket. 

MONTER
Rom Flyttet på lager (Vikingskipshuset)

Nr. 31

Beskrivelse
Tilsvarende objekt nr. 28.1-6, men med større dybde. 
Uten sprosse i side.

Særlige hensyn
Monterne er blitt flyttet til lager på Vikingskipshuset. 
Det er viktig at monterne blir merket. 
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MONTER
Rom 215 Amerikasal

Nr. 33

Beskrivelse
Denne bordmonteren har asymmetrisk skårne sider 
på beina og et rektangulært, dekorativt motiv skåret 
inn øverst ved sargen. Tegnet av Bull.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

MONTER
Rom 225

Nr. 34

Beskrivelse
Bordmonter. Eik med sekundærglass i topp og sider. 
Spilemotiv i sarg og frontvegg. Tegnet av Bull.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

MONTER
Rom 220 Kontor

Nr. 35

Beskrivelse
Veggmonter. Eik. Messingbeslag. Originalglass. Med 
hyller. Opprinnelig fra en av utstillingssalene. Tegnet 
av Bull.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.
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BOKHYLLE
Rom 331

Nr. 51

Beskrivelse
Bokhylle i eik uten bakplate. Festet i vegg. Flyttbare 
hyller. Kan stå på opprinnelig sted. Tegnet av Bull.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

TAKPLAFOND
Rom 2 stk. i rom 444, 2 stk. i hovedtrapp, 3 stk. i per-
sonaltrapp syd

Nr. 57.1-7

Beskrivelse
Fastmontert plafond av messing med klar glasskuppel 
med slepen dekor. Alle er originale og tegnet av Bull 
for bygningen. Plafondene har et gjennombrudt de-
korbånd i messinggodset. Dekoren gir assosiasjoner 
til runer, helleristninger eller forhistorisk flettverks-
ornamentikk. Messingen har også bånd bestående 
av tre parallelle linjer, regelmessig avbrutt av sirkler. 
Denne dekoren gjenfinnes i Bulls øvrige lysarmaturer 
i Historisk museum.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

VEGGLAMPE
Rom Personaltrapp syd, repos mellom 1. og 2. et.

Nr. 58

Beskrivelse
Original vegglampe av messing. Hengende, klar glass-
kuppel med slepen dekor. Kuppelen tilsvarer kupler 
benyttet i Bulls lysekroner. Ubekreftet om lampen er 
produsert etter hans tegninger.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.



25

LYSEKRONE
Rom 304 Foredragssal

Nr. 59

Beskrivelse
En av de to lengste variantene som i dag finnes i 
Historisk museum. Tegnet av Bull. Det er dokumen-
tert at typen var benyttet i 1. og 2. etasjes utstillings-
saler. Messing med rikt slepne kupler i klart glass. 
Åtte avrundete, dråpeformete kupler hengende fra 
utstikkende armer, montert bak en horisontal ring av 
messing. Vertikalt hengende, dekorative ringer bak 
hver kuppel. Hengende, sylindrisk midtkuppel med 
avsluttende kule. Kronen har dekor som gjenfinnes 
andre steder i bygningen: Tistelmotiv, gjennombrutte 
bånd med ornamentering, parallelle, dekorative linjer, 
stiliserte drager og felt med monogrammet «HM» 
i Bulls egen formgivning. I dag det eneste kjente, 
bevarte eksemplaret av denne typen.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

LYSEKRONE
Rom 101, 201, 301 Hovedtrapp

Nr. 60.1-2

Beskrivelse
Fellestrekk med nr. 59, men i en mer kraftfull kom-
posisjon. Messing med rikt slepne kupler i klart glass. 
Åtte dråpeformete kupler hengende fra utstikkende 
armer, montert bak en horisontal ring av messing. 
Vertikalt hengende, dekorative ringer bak hver kup-
pel. Hengende, sylindrisk midtkuppel med avslutten-
de kule. Bredere og kraftigere dimensjoner enn Type 
1, både i øvre og nedre del. Kuleformet nedre del, 
bestående av buete messingstenger og gjennombrutte 
plater. Bånd med stiliserte tistelvekster og medaljon-
ger/skjoldmotiv. Monogram «HM»

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

LYSEKRONE
Rom 2 stk. i 304 Foredragssal og 3 stk. i rom 224 

Nr. 61.1-5

Beskrivelse
Messing som materiale og slepne kupler som nr. 59 og 
nr. 60, men med alternativ utforming. Tegnet av Bull 
for utstillingssalene i 2. etasje, som var utstyrt med 
denne typen kroner. Kronene som i dag henger i Fore-
dragssalen i 3. etasje, er trolig blant armaturene som 
har blitt tilbakeført fra den tidligere Kunst- og hånd-
verksskolen i Ullevålsveien. De tre kronene i Myntka-
binettet (rom 224, øverste foto) henger på opprinnelig 
sted. Disse mangler det nederste, midtstilte lyspunk-
tet, men delene skal ifølge driftspersonell eksistere.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.
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LYSEKRONE
Rom 101, 201 og 301 Hovedtrapp

Nr. 62.1-6

Beskrivelse
Materialer som i øvrige kroner. Korteste variant uten 
stag. Et bredt bånd med drageornamentikk markerer 
overgang mellom den kraftige takkoppen i messing 
og selve armaturen. Under båndet er kronen identisk 
med nedre del av nr. 60. Bull tegnet denne typen i alle 
fall for trapperommet, noe som er dokumentert i foto-
grafier fra ferdigstillelsen. Trapperommet har dermed 
den opprinnelige typen lysekroner på plass. Merknad: 
De to kronene i 1. etasjes vestibyle er i dag ombygd til 
LED-belysning.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

DØRER
Rom: Kjeller

Nr. 70.1-6

Beskrivelse
To sett med dobbeltdører som opprinnelig var i bruk i 
utstillingssalene. Mørk eik med vinduer. To stk. buet 
omramming i mørkbeiset treverk. Planlegges overført 
til MUVs samlinger.

Særlige hensyn
Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med kon-
servator. Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.
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VERNEHENSYN
Historisk museum regnes som et av hovedverkene 
innen jugendarkitekturen i Norge. Bygningen har høy 
arkitektonisk kvalitet og er vært lite endret i eksteriø-
ret. Hovedfasaden mot Frederiks gate er rikt dekorert 
med ornamentikk, friser og skulpturer. Arkitekten har 
hentet inspirasjon både fra nasjonale og internasjon-
ale stilforbilder. 

Nasjonale symboler som dyre- og drageornamentikk, 
symboler for kunnskap og visdom er flettet inn i fasa-
der preget av myke og organiske jugendformer. 

Det er viktig å ta vare på alle eksteriørdetaljer, som 
overflater av tegl, granitt og sandstein, dører, vinduer 
og ornamenter. Eiendomsavdelingen er det koordiner-
ende ledd i alle vedlikeholdstiltak. 

Eksteriør
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Grunn og 
fundament

Bygningen står på blåleire og er fundamentert på påler. 
I byggemeldingen fra 1898 er det beskrevet 2000 påler 
med innbyrdes avstand på ca. 80 cm. Mellom pålene ble 
det lagt et 20 cm tykt lag med kultstein. Over dette laget  
ble det støpt en 1,20 meter tykk betongsåle som går 1,5 
meter utenfor kjellermuren. Betongsålen er armert med 
jernbaneskinner i underkant, og et nett av rundjernssten-
ger i overkant. Murene ble behandlet med flytende asfalt 
for å hindre fuktinntrenging fra grunnen.

Ingen tiltak nødvendig så lenge dreneringen funge-
rer og det ikke blir registrert pågående setninger i 
bygningen. 

Bæresystem Se vegger

Vegger Bærende vegger av rød teglstein i kalkmørtel på høy sok-
kel av lys grå granitt (mulig fra Iddefjorden). Veggene er 
forblendet med en hardbrent, gul tegl. Fugene er tynne, 
både for sokkelmurene og teglmurene. Teglmurene har 
såkalte “pølsefuger” (fuger med konvekst tverrsnitt). 

Sidepartiene og det framtrukne midtpartiet har avrundete 
former. Gesimsen mellom første og andre etasje har et 
horisontalt granittbånd, og fasadene er rikt dekorert med 
friser og ornamentikk i huggen sandstein (det gjelder 
særlig på vindusomramminger i 2. etasje og brystning i 3. 
etasje, og ved trapperom i 2. etasje). Under takgesimsen 
er det en rundbuefrise med dekorative elementer i buene. 
De er prefabrikkerte og med tre forskjellige motiver. Noen 
av buene har lufterist av jern (satt inn i senere tid). 

Det er viktig å bruke tilsvarende mørtel som opp-
rinnelig brukt (trolig en ren eller svakt hydraulisk 
kalkmørtel). En svak mørtel er diffusjonsåpen, slik 
at fuktigheten som trekkes inn i konstruksjonen, lett
fordamper i godvær. For tett mørtel kan føre til 
at fugene kan fungere som “propper” som ikke 
slipper fuktighet ut. Dårlige fuger frakter vann inn 
i konstruksjonen og kan føre til skader på tegl og 
sandstein. Fuktighet som kommer inn mellom mur-
vegg og vinduer, vil også kunne føre til råteskader i 
karmene. 

Refuging av murverket med opprinnelig mørtel reg-
nes som vedlikehold, større utbedringer og utskift-
inger er søknadspliktige.
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Vinduer Huset har opprinnelige vinduer av tre, med ulik utforming 
og størrelse. Samtlige vinduer er buet i overkant. Vindu-
ene i 1. og 2. etasje har et smårutet felt i nedre kant, 
vinduene i 3. etasje har et smalt midtfelt med glassmaleri. 
Foran vinduene, i kjelleren og i åpninger under trappene, 
er det gitter av smijern med dekorativ art nouveau-ut-
forming. Vinduene i trapperommene har til dels under-
karmer som ligger med kraftig fall sideveis. Samtlige 
vinduer, bortsett fra vinduene i toalettene, har innvendige 
varevinduer (av ulik alder). 
Opprinnelig ble vinduene skrudd inn i mursmyget med 
kraftige bolter nedsenket i trevirket, som ble plugget med 
limte treplugger. Spalten mot murverket ble dyttet med 
dyttestry og på utsiden "forseglet" med en mørtelfuge. 

Vinduene har høy verneverdi og er en viktig del av 
det opprinnelige eksteriøret. Det er viktig med hyp-
pig ettersyn for å forhindre skader på treverket. Det 
er også viktig å sjekke innvendige varevinduer og 
sørge for at de er tette, slik at man unngår kondens 
på yttervinduer. Alt vedlikehold skal skje iht. antik-
variske prinsipper. Vinduene er opprinnelig malt 
med linoljemaling, og videre oppmaling skal skje 
med tilsvarende malingstype av god kvalitet i farge 
tilsvarende NCS-kode S 7020-Y2OR. 
Utskifting av enkeltglass med tilsvarende, skraping,  
maling og utskifting av mindre tredeler ved spuns-
ing regnes som ordinært vedlikehold. Større utskif-
tinger er søknadspliktige. 

Dører Bygningen har tre ytterdører; hovedinngangsdøren fra 
Frederiks gate og to dører fra Tullinløkka; en til hver 
av fløyene. Hovedinngangsdøren er en kraftig, tofløyet 
fyllingsdør med sidefelt. Dørbladene og sidefeltene har 
vinduer i øvre del med messinggitter på innsiden. De 
øverste fyllingene har utskjæringer. 

Dørene har svært høy verneverdi. Oljing av dørene 
med tilsvarende olje som er brukt opprinnelig, 
regnes som ordinært vedlikehold. Alle tiltak som 
medfører inngrep i dørene, er søknadspliktige. 

Tak, renner og 
nedløp 

Taket er båndtekket med kobberplater. Renner og nedløp 
av kobber. Nedløpene går gjennom dekorative samletrak-
ter av kobber og videre ned i soilrør av støpejern og ned 
i bakken.

Samletraktene er trolig opprinnelige og bør behol-
des. Renner og nedløp for øvrig er av nyere dato. 
Utskifting og reparasjon av mindre deler regnes 
som vedlikehold, etablering av nye renner og ned-
løp er søknadspliktig. 

Trapper, 
balkonger etc.

Trappene er av Iddefjordsgranitt, som soklene. Både 
trinn, repos og vanger er vel formet og hugget. Det 
samme gjelder rekkverkene i de utvendige trappene.

Det er viktig å sørge for at fuger er tette og at vann 
ledes bort fra reposet, slik at ikke vann trenger inn 
i konstruksjonen. Utbedring av fuger med samme 
type mørtel som opprinnelig regnes som ordinært 
vedlikehold, større inngrep og endringer er søk-
nadspliktige. 

Belysning Liten rund kuppellampe med porselenssokkel over 
hovedinngangen. Små lamper av glass og metall over de 
øvrige inngangene. 

Lampene har lav verneverdi. Utskifting av elektriske 
komponenter er vedlikehold, utskifting av hele lam-
per gjøres i samråd med Eiendomsavdelingen. 
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Bilder på side 32:

1. Balkong i 2. etasje mot Frederiks gate

2. Historisk museum sett fra Tullinløkka

3. Trapp med jerngitter i Art noveau-stil 

(nordøstre inngang).

4. Fasaden mot Frederiks gate

Denne siden:

1. Fasaden ved trapperommet på sørøst-

siden

2. Hovedinngangspartiet mot Frederiks 

gate

1 2
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Kjellerinngang mot Tullinløkka Detalj av smijernsrekkverket på trapp opp til personalinngang fra Tullinløkka

Hovedinngangen mot Frederiks gate Detalj av utskjæring på hovedinngangsdøren

En av to ugler over hovedinngangen Smijernsgitteret under trapp på nordøstsidenKjellervindu mot Frederiks gate



35

Sidefløyens buete hjørner

Trapperekkverk ved personalinngangen mot Tullinløkka Granittrappen mot Frederiks gate

Skulpturene i vinduspartiet mot Frederiks gate er hugd i sandstein. 

Vinduene i 2. og 3. etasje Nedløp med opprinnelig samletrakt av kobber Fasadens østre hjørne
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I romskjemaene for hvert 
enkelt rom er alle bygnings-
deler og elementer beskrevet. 
Dersom rommet inneholder 
fredet løst eller fast inventar 
som skap, lamper, møbler el-
ler montre, er det framhevet 
spesielt. 

VERNEHENSYN
Historisk museum består av fire etasjer og kjeller. 
Fredningen omfatter samtlige rom i første til fjerde 
etasje. Første til tredje etasje ble utformet av Henrik 
Bull. Fjerde etasje var opprinnelig loft (brukt til lager?)
som ble innredet til kontorer av Holger Sinding-Larsen 
i 1918. Henrik Bulls inspirasjon fra østerriksk jugend-
stil trer tydelig fram i utformingen av de tre hoved-
etasjene, bl.a. ved bruk av kombinasjonen hvitt og gull.
Inspirasjonen fra norsk middelalder viser seg særlig i 
ornamentikken. 

I tillegg til integrerte elementer i rikt dekorerte veg-
ger, spesialdesignete dører og innfelte monogrammer 

i gulvene, tegnet Bull også møbler, belysning og utstil-
lingsmontre.
 
En del løst inventar er bevart og er omfattet av fred-
ningen. Til tross for enkelte endringer opp gjennom 
årene er Henrik Bulls interiør i stor grad bevart i første 
til tredje etasje. Dette setter Historisk museum i en 
særstilling i norsk arkitekturhistorie. Det er viktig at 
man ved framtidig forvaltning og vedlikehold av byg-
ningen tar vare på helheten med opprinnelig romløs-
ning og romform, så vel som opprinnelige elementer 
og detaljer (ornamenter, eldre dører med vridere og 
beslag, fast inventar og fredet, løst inventar). 

Interiør



38



39

1. etasje
og mellometasjen

Første etasje utgjør Oldsaksamlingens lokaler. Her finner 
vi også vestibylen og hovedtrapp med vegger av stukkmar-
mor, klebersteinsutsmykning og gulldekor, og Oldsaksam-
lingens kontorareal i endefløyen på sørvestsiden. Stavkirke-
portalen i Middelaldersalen var bestemmende for etasjens 
takhøyde på over fem meter. Store restaurerings-arbeider 
utføres i utstillingssalene på sørvestre side av hovedinngan-
gen. Undersøkelsene som er gjort i disse rommene, vil være 
viktige for videre restaureringsarbeid. 

Mellometasjen omfatter reposet i trapperommet mellom 1. 
og 2. etasje og mesaninene i sidefløyene. 
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Trappesøyle av kleberstein med maskedekor

Lysekrone tegnet av Henrik Bull.Overlysfelt i inngangspartietDetalj av stukkmarmorPrikkhugget kleberstein på trappe-

søylen

Avrundet hjørne med trukken list

VERNEHENSYN
Vestibylen består av vindfang, vestibyle og garderobe. Rommet er så godt som 
uendret siden byggeåret og har opprinnelig romform, overflater, dører og orna-
menter/detaljer bevart. 

Vestibylen med trapperom har høy, arkitektonisk verdi, og alle tiltak må gjen-
nomføres av kvalifiserte håndverkere og i nært samarbeid med Riksantikvaren. 

NAVN: Vestibyle
FUNKSJON: VESTIBYLE/EKSPEDISJON
ROM: 101, 118, 137 OG 140

7 Katalog - interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Trukken tak-

list med dekorativ, gullmalt bord. 
Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av maling, trekninger og puss regnes som 
vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling 
og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inn-
grep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Veggene i Vestibylen har en overflate av 
grønn stukkmarmor, inndelt i rektangul-
ære felt ("fliser"). Pilar mellom trapp og 
garderobe er av huggen kleberstein, rikt 
dekorert i toppen med maskemotiv. 

Veggene har opprinnelige overflater. Reparasjoner av 
stukkmarmor må utføres av fagperson med kompetanse 
på denne spesielle teknikken. For stukk – se farmasi. 
Trappepilaren i kleberstein har høy verneverdi og kan 
rengjøres, men ellers bevares den uendret. 

Dører Døren mot vindfanget er en tofløyet, oljet  
tredør med kvadratiske fyllinger og glass-
felt. Døren står i en buet åpning med side- 
felt (med tilsvarende utforming som dør-
ene) og overlysvinduer med dekorative 
småruter i buet form. Dørene inn mot utstil-
lingsrommene er tofløyete tredører med 
kvadratiske fyllinger og glassfelt, og med 
buet overlysfelt.

Dørene er opprinnelige og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av treverk og hengsler og overflatebehand-
ling med tilsvarende olje som eksisterende, regnes som 
vedlikehold. Tiltak som medfører utskifting av større deler 
eller hele dørblad eller vindusfelt, er søknadspliktige. 

Gulv Grått terrazzogulv støpt i store ruter, delt 
inn med tynne messinglister. Mot veggene 
er det en bord av rød terrazzo kantet med 
sorte og hvite mosaikkfliser i sjakkmøns-
ter. Fotlist av mørk kleberstein. Gulvet i 
vindfanget er belagt med mosaikkfliser i 
ulike farger.

Terrazzogulvet er et viktig opprinnelig element i vestibylen 
og har høy verneverdi. Overflaten kan rengjøres, impreg-
neres og poleres med egnede midler. Utbedring av riss og 
små sprekker med spesialsparkel tilpasset eksisterende 
materiale og farge, regnes som vedlikehold. Større utbed-
ringer er søknadspliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar Låsbare oppbevaringsbokser av tre under 
trappen. 

Oppbevaringsboksene er av nyere dato og har lav verne-
verdi. Tiltak er kun søknadspliktig dersom det medfører 
inngrep i opprinnelig konstruksjon.

Belysning To lysekroner, nr. 62.1-6 Lysekronene er omfattet av fredningen. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Flytting eller fjerning av 
lysekronene og utskifting av vesentlige deler som glass-
kupler, er søknadspliktig.  

Annet Et buet vindu på hver side av inngangs-
døren mot Frederiks gate. Vinduene har 
innvendige varevinduer med yttervindu på 
andre siden av en dyp nisje (samme dybde 
som vindfanget). 

Vinduene er opprinnelige og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av treverket og overflatebehandling med 
tilsvarende maling som eksisterende, regnes som vedlike-
hold. Utskifting av vinduer er søknadspliktig.
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Dør ut til vikingutstillingenDetalj av veggDør ut til rom 116Nyere parkettgulvHimlingen

VERNEHENSYN
Verneverdiene i dette rommet er knyttet til de opprinnelige overflatene som ligger 
skjult bak nyere elementer som utstillingsmontre og parkettgulv. Det er viktig at 
opprinnelige overflater ikke får skader ved eventuelle ombygginger/endringer av 
utstillingen. 

NAVN: Skattkammer
FUNKSJON: UTSTILLING
ROM: 115

7 Katalog - interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett, hvitmalt himling Oppmaling med samme farge og malingstype regnes som 

vedlikehold, inngrep og endringer er søknadspliktige. 

Vegger Pussete og hvitmalte vegger. Utstillings-
montre er montert fra gulv til tak og dekker 
store deler av veggene. 

Verneverdiene er knyttet til de opprinnelige veggene bak 
utstillingsmontrene. 

Dører Ståldører inn til rom 114 og 116 Dørene kan males, men ikke skiftes ut uten godkjenning 
fra Riksantikvaren. 

Vinduer - -

Gulv Oppforet parkettgulv, trolig lagt oppå det 
originale terrazzogulvet. 

Parkettgulvet er å regne som et element knyttet til utstil-
lingen. Det har ingen verneverdi og kan fjernes uten god-
kjenning fra Riksantikvaren. Verneverdiene er knyttet til 
det opprinnelige terrazzogulvet som ligger under. 

Fast inventar Elementer og gjenstander knyttet til utstil-
lingen

Montre og installasjoner er ikke omfattet av forskriftsfred-
ningen. Gjenstandene ivaretas av UiO v/Kulturhistorisk 
museum.

Belysning Spotbelysning montert på skinner Lampene er knyttet til utstillingen og har ingen verneverdi. 
De kan skiftes ut ved behov. 
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Dør ut til vestibylenDekorative pilastre med gullbordDetalj av vinduskarmInnvendig gitter foran vindueneMuseets initialer nedfelt i gulvet.

VERNEHENSYN
Middelaldersalen er godt bevart med opprinnelige overflater som gulv, vegger 
med ornamentikk, vinduer og dører. Dagens utstilling er fra 1979 og er tegnet av 
arkitekt Sverre Fehn. Utstillingen er ikke omfattet av fredningen og kan endres 
ved behov. Verneverdiene er knyttet til opprinnelige overflater. 

Alle tiltak ut over ordinært vedlikehold må gjennomføres av høyt kvalifiserte 
håndverkere og i nært samarbeid med Riksantikvaren.

NAVN: Middelaldersalen
FUNKSJON: UTSTILLING
ROM: 102

7 Katalog - interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset og inndelt i buete felt, 

avdelt av dragere dekorert med trukne og 
gullmalte striper. De buete feltene er også 
dekorert med gullbelagt strekdekor. 

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av maling, trekninger og puss regnes som 
vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling 
og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inn-
grep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Pussete vegger malt i en lys grå farge. 
Veggene deles opp av organisk formete 
pilastre som er hvitmalte, kantet med gull. 
I overgangen mellom vegg og himling er det 
gipsornamenter med maskemotiv. 

Mindre reparasjoner av puss og malt overflate regnes som 
ordinært vedlikehold dersom det brukes puss og malings-
type tilsvarende opprinnelig. Større endringer og inngrep 
er søknadspliktige.

Dører Opprinnelige, tofløyete tredører med buet 
overlysfelt. Hvert dørblad har seks kasset-
ter/fyllinger under en sprosseløs glassrute.

Dørene er opprinnelige og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av treverk og hengsler og overflatebehand-
ling med tilsvarende olje som eksisterende, regnes som 
vedlikehold. Tiltak som medfører utskifting av større deler 
eller hele dørblad eller vindusfelt, er søknadspliktige. 

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er 
det brukt innfarget støp slik at det dannes 
striper i rødt og sort. I døråpningen inn til 
Ål-rommet er det lagt inn mosaikkfliser med 
museets initialer: HM.

Gulvoverflaten er opprinnelig og har høy verneverdi. Over-
flaten kan rengjøres, impregneres og poleres med egnede 
midler. Utbedring av riss og små sprekker med spesial-
sparkel tilpasset eksisterende materiale og farge regnes 
som vedlikehold. Større utbedringer er søknadspliktige og 
må utføres av fagfolk. 

Fast inventar Elementer og gjenstander knyttet til ut-
stillingen

Montre og installasjoner er ikke omfattet av forskriftsfred-
ningen. Gjenstandene ivaretas av UiO v/Kulturhistorisk 
museum.

Belysning Takmontert spotbelysning på skinner Lampene er knyttet til utstillingen og har lav verneverdi. 
De kan skiftes ut ved behov. 

Annet - -
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Dør ut til rom 131Detalj av vindusomrammingenOppmurt felt under vindueneDetalj av pilaster med maskedekorDetalj av gulvet med mosaikkdekor

VERNEHENSYN
Vikingtidssalen er godt bevart med opprinnelige overflater som gulv, vegger og 
ornamentikk. Dagens utstilling er fra 1990-tallet. Utstillingen er ikke omfattet 
av fredningen og kan endres ved behov. Verneverdiene er knyttet til opprinnelige 
overflater. 

Alle tiltak ut over ordinært vedlikehold må gjennomføres av høyt kvalifiserte 
håndverkere og i nært samarbeid med Riksantikvaren.

NAVN: Vikingtidssalen
FUNKSJON: UTSTILLING
ROM: 114

7 Katalog - interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset og inndelt i svakt buete 

felt, avdelt av dragere dekorert med trukne 
striper. Himlingen inkludert dekorative ele-
menter er hvitmalt.

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av maling, trekninger og puss regnes som 
vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling 
og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inn-
grep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Pussete vegger malt i en lys grå farge. 
Veggene deles opp av organisk formete 
pilastre som er hvitmalte. I overgangen mel-
lom vegg og himling er det gipsornamenter 
med maskemotiv. 

Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold 
dersom det brukes puss og malingstype tilsvarende opp-
rinnelig. Veggene er malt med en tett malingstype som 
har holdt på fuktighet og forårsaket forvitring av kalkpus-
sen. På sikt bør denne malingen fjernes og erstattes med 
egnet diffusjonsåpen maling. Tiltaket er søknadspliktig.

Dører Slett ståldør inn til rom 107 (Ål-rommet), 
opprinnelig, hvitmalt tredør med fyllinger 
inn til rom 131 (gang ved heis). 

Døra inn til rom 131 er trolig opprinnelig og har høy verne-
verdi. Døra inn til Ål-rommet er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Overflatebehandling med tilsvarende malings-
type og farge regnes som vedlikehold, større tiltak og 
utskiftinger er søknadspliktige.

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Innfarget støp langs 
veggen. Deler av det opprinnelige gulvet 
ligger skjult under oppforet gulv som er en 
del av utstillingen.

Verneverdiene er knyttet til det opprinnelige terrazzogul-
vet. Det oppforete gulvet er en del av utstillingen og har 
ingen verneverdi. Det kan fjernes uten godkjenning fra 
Riksantikvaren. 

Fast inventar Elementer og gjenstander knyttet til ut-
stillingen.

Montre og installasjoner er ikke omfattet av forskriftsfred-
ningen. Gjenstandene ivaretas av UiO v/Kulturhistorisk 
museum.

Belysning Takmonterte spotter på skinner Belysningen er ikke omfattet av fredningen og kan fjernes 
ved behov.

Annet - -
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Pilaster med strek- og stukkdekor

Over: Detalj av gulvet. Under: Utstillingsrommet sett mot Kristian Augusts gate.Deler av himling fra Ål stavkyrkjeUtstilling med malt himling fra 

Ål stavkyrkje

Utstillingsmontre

VERNEHENSYN
Opprinnelig var dette et utstillingsrom helt bort til dagens heis- og trapperom. 
Veggene mot rom 108 og 110/112 er kommet til senere. Dagens utstilling er fra 
1979 og er, i likhet med utstillingen i middelalderrommet, utformet av Sverre 
Fehn. 

Fredningen omfatter opprinnelige overflater i rommet, som vegger og himling 
med stukkornamenter og terrazzogulv med mosaikkdekor. Nyere lettvegg mot 
rom 112 har lavere verneverdi. 

NAVN: Ål-rommet
FUNKSJON: UTSTILLING
ROM: 107, 103, 155 OG 108

7 Katalog - interiør, 1. etasje



49

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset og inndelt i buete felt, 

avdelt av dragere dekorert med trukne og 
gullmalte striper. De buete feltene er også 
dekorert med gullbelagt strekdekor. 

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av maling, trekninger og puss regnes som 
vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling 
og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inn-
grep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Pussete vegger malt i en lys grå farge. 
Veggene deles opp av organisk formete 
pilastre som er hvitmalte, kantet med gull. 
I overgangen mellom vegg og himling er det 
gipsornamenter med maskemotiv. 

Mindre reparasjoner av puss og malt overflate regnes som 
ordinært vedlikehold dersom det brukes puss og malings-
type tilsvarende opprinnelig. Større endringer og inngrep 
er søknadspliktige.

Dører Døra mellom rom 102 og 107 er fjernet. 
Slett ståldør inn til Vikingutstillingen.

Overflatebehandling med tilsvarende malingstype og 
farge regnes som vedlikehold, større tiltak og utskifting er 
søknadspliktige.

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er 
det brukt innfarget støp slik at det dannes 
striper i rødt og sort. I døråpningen inn til 
rom 102 er det lagt inn mosaikkfliser med 
museets initialer; HM.

Gulvoverflaten er opprinnelig og har høy verneverdi. Over-
flaten kan rengjøres, impregneres og poleres med egnede 
midler. Utbedring av riss og små sprekker med spesial-
sparkel tilpasset eksisterende materiale og farge regnes 
som vedlikehold. Større utbedringer er søknadspliktige og 
må utføres av fagfolk. 

Fast inventar Elementer og gjenstander knyttet til ut-
stillingen

Montre og installasjoner er ikke omfattet av forskriftsfred-
ningen. Gjenstandene ivaretas av UiO v/Kulturhistorisk 
museum.

Belysning Div. belysning knyttet til utstillingen Belysningen har ingen verneverdi og kan skiftes ut ved 
behov.

Annet - -
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Opprinnelig himling, svakt hvelvet, pusset og 

hvitmalt.
Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlike-
hold dersom det brukes puss og malingstype tilsvar-
ende opprinnelig. Større endringer og inngrep er 
søknadspliktige.

Vegger Yttervegg og vegg mot 107 er pussete og mal-
te teglvegger. De øvrige er nyere lettvegger.

Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlike-
hold dersom det brukes puss og malingstype tilsvar-
ende opprinnelig. Større endringer og inngrep er 
søknadspliktige.

Dører Slett, lakket finérdør ut til gangen (rom 131), 
kopi av opprinnelig fyllingsdør inn til trappe-
rommet (113). Smal skapdør inn til forbind-
elsesgangen mellom 112 og 107. 

Nyere dører har lav verneverdi, men er likevel om-
fattet av fredningen. Utskifting er derfor søknads-
pliktig. 

Gulv Grå- og grønnspettet linoleumsbelegg i 112, 
tregulv i M12. 

Overflaten kan rengjøres, impregneres og pole-
res med egnede midler. Utbedring av riss og små 
sprekker med spesialsparkel tilpasset eksisterende 
materiale og farge regnes som vedlikehold. Større 
utbedringer er søknadspliktige. 

Belysning Takmontert lysstoffarmatur Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Rommene omfatter kontor 112 og rommet på hemsen, eller 
mellometasjen; M12. Det er usikkert når denne hemsen ble 
etablert. Den vises ikke på oppmålingstegning fra 1968, så 
det må ha skjedd etter den tid, kanskje i forbindelse med 
etableringen av Ål-rommet i 1979. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 112 OG M12

7 Katalog - interiør, 1. etasje

Rom 112 sett fra M12

Detalj av himlingen
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett, hvitmalt himling Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlike-

hold dersom det brukes puss og malingstype tilsvar-
ende opprinnelig. Større endringer og inngrep er 
søknadspliktige.

Vegger Vegg mot trapperom/heis er opprinnelige, pus-
sete og malte teglvegger. De øvrige er nyere 
lettvegger.

Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlike-
hold dersom det brukes puss og malingstype tilsvar-
ende opprinnelig. Større endringer og inngrep er 
søknadspliktige.

Dører Slett, lakket finérdør inn til rom 112, opprinne-
lig, hvitmalt fyllingsdør til 110. Grønnmalt 
heisdør. 

Fyllingsdøren inn til rom 110 har høy verneverdi. Ny-
ere dører har lav verneverdi, men er likevel omfattet 
av fredningen. Utskifting er derfor søknadspliktig. 

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. 

Overflaten kan rengjøres, impregneres og poler-
es med egnede midler. Utbedring av riss og små 
sprekker med spesialsparkel tilpasset eksisterende 
materiale og farge regnes som vedlikehold. Større 
utbedringer er søknadspliktige. 

Belysning Takmontert lysstoffarmatur Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Det er ikke funnet kilde som kan datere heisinstalleringen, 
men den er ikke tegnet inn på plan fra 1968. Rom 113 er et 
lite gangareal mellom utstillingssalene og heisen. Verne-
verdiene er hovedsakelig knyttet til opprinnelige overflater. 

Terrazzogulv

Gangen sett mot heisdør og dør til rom 112.

NAVN: Gang
FUNKSJON: GANG VED HEIS
ROM: 113
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7

Rekkverk og underside av trappDør inn til Foredragssalen i 3. etasjeTrapperommets nordre hjørneTrapperommet sett fra 4. etasjeTerrazzotrapper

VERNEHENSYN
Trapperommet på østsiden går fra 1. til 4. etasje. Sammenlignet med tilsvarende 
trapperom på vestsiden, er rommet kraftig endret. Trolig skjedde endringen i for-
bindelse med at det ble installert heis i halvparten av det opprinnelige trapperom-
met. Dagens trapp og rekkverk har derfor redusert verneverdi. 

Det er viktig å ta vare på opprinnelige overflater som pussete vegger og him-
ling, og elementer som opprinnelige dører.

NAVN: Trapperom
FUNKSJON: TRAPP
ROM: 113, 212, 305, 421

Katalog - interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling Mindre reparasjoner av maling og puss regnes som ved-

likehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling og 
puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inngrep i 
opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Slettpussete, malte vegger Mindre reparasjoner av maling og puss regnes som ved-
likehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling og 
puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inngrep i 
opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Dører Opprinnelige tredører med fyllinger og 
messingvrider inn til rommene i 1.–3. eta-
sje. Nyere, slette finérdører til rommene i 4. 
etasje. Utgangsdøren i 1. etasje er beskre-
vet i eksteriøroppslaget.

Tredørene har høy verneverdi som del av det opprinne-
lige interiøret. Mindre reparasjoner og overflatebehandling 
med tilsvarende olje/maling som eksisterende, regnes 
som ordinært vedlikehold. Endringer og utskiftinger er 
søknadspliktige. 

Gulv Trapp og avsatser er av støpt terrazzo. Dagens trapp ble trolig etablert i forbindelse med heis-
monteringen og har lavere verneverdi. Overflatene kan 
rengjøres, impregneres og poleres med egnede midler. 
Utbedring av riss og små sprekker med spesialsparkel 
tilpasset eksisterende materiale og farge regnes som 
vedlikehold. Større utbedringer er søknadspliktige og må 
utføres av fagfolk. 

Fast inventar Sortmalt rekkverk med stålspiler Rekkverket er av nyere dato og har lav verneverdi. Det 
kan males med tilsvarende farge og malingstype som 
eksisterende. Endringer og utskiftinger er søknadspliktige. 

Belysning Runde, veggmontere plafonder Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi. Elekt-
riske komponenter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av 
hele armaturen må avklares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -
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Teglmuren etter at puss er hugd av.

Terrazzogulv med støpt, opphøyd felt for radiatorDøråpning mellom rom 116 og 129Stukkdekor på pilasterDetalj av fargefelt på pilaster

VERNEHENSYN
Rommet er under restaurering etter fuktskader i yttervegg, og skal stå ferdig i 
2017. All puss rundt vinduene (mellom pilastrene) ble pigget ned og pusset på 
nytt. På bakgrunn av fargeundersøkelser ble opprinnelig fargesetting med gull-
dekor tilbakeført. Ved framtidig vedlikehold av rommets overflater er det viktig å 
videreføre mørtel- og malingstype/farge som er brukt ved restaureringen. 

NAVN: Utstillingsrom
FUNKSJON: UTSTILLING
ROM: 116

7 Katalog - interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset og inndelt i svakt buete  

felt, avdelt av dragere dekorert med trukne 
striper. Himlingen er malt med emulsjons-
maling i farge 1502-Y. Dragerne og himling-
en har strekdekor av forgylling på gullgrunn, 
slagmetall, verniss. "Gult gull". 

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av maling, trekninger og puss regnes som 
vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling 
og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inn-
grep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Veggene deles opp av organisk formete 
pilastre. I overgangen mellom vegg og him-
ling er det stukkornamenter med maske- 
motiv. Veggene mellom pilastrene er pus-
set med St. Asterière NHL 2, 0-4 (grov) og 
0-0,4 (fin). Veggene inkl. pilastrene er malt 
med lys grågrønn emulsjonsmaling i farge 
S 3010-G80Y. Kantene på pilastrene er for-
gylt på gullgrunn, slagmetall, verniss. "Gult 
gull". Vindus- og dørgerikter er malt med 
emulsjonsmaling i farge S 1502-Y.

Mindre reparasjoner av puss og malt overflate regnes som 
ordinært vedlikehold dersom det brukes puss og malings-
type tilsvarende opprinnelig. Veggene er malt med en tett 
malingstype som har holdt på fuktighet og forårsaket for-
vitring av kalkpussen. På sikt bør denne malingen fjernes 
og erstattes med egnet diffusjonsåpen maling. Tiltaket er 
søknadspliktig.

Dører Ståldør inn til rom 115. (Tidligere har det 
vært dør inn til rom 136, nå gjenstøpt). 
Nisje med dekor sees i rom 136. 

Døra inn til rom 131 er trolig opprinnelig og har høy verne-
verdi. Døra inn til Ål-rommet er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Overflatebehandling med tilsvarende malings-
type og farge regnes som vedlikehold, større tiltak og 
utskifting er søknadspliktige.

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Innfarget støp langs 
veggen. Deler av det opprinnelige gulvet 
ligger skjult under oppforet gulv som er en 
del av utstillingen.

Verneverdiene er knyttet til det opprinnelige terrazzo-
gulvet. Det oppforete gulvet er en del av utstillingen og 
har ingen verneverdi. Det kan fjernes uten godkjenning fra 
Riksantikvaren. 

Fast inventar Elementer og gjenstander knyttet til utstil-
lingen

Montre og installasjoner er ikke omfattet av forskriftsfred-
ningen. Gjenstandene ivaretas av UiO v/Kulturhistorisk 
museum.

Belysning Takmonterte spotter på skinner Belysningen er ikke omfattet av fredningen og kan fjernes 
ved behov.

Annet - -
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Opprinnelig dør inn til rom 127Detalj av hvelvet himling med armering.Opprinnelig strekdekor avdekket.Veggene er konstruert av rød tegl.Eldre fargelag avdekket over vindu.

VERNEHENSYN
Rommet er under restaurering etter fuktskader i yttervegg. All puss rundt vindu- 
ene (mellom pilastrene) ble pigget ned og pusset på nytt. På bakgrunn av farge-
undersøkelser ble opprinnelig fargesetting med gulldekor tilbakeført. Ved fram-
tidig vedlikehold av rommets overflater er det viktig å videreføre mørtel- og 
malingstype/farge som er brukt ved restaureringen.  

NAVN: Butikk
FUNKSJON: BUTIKK
ROM: 129

7 Katalog - interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset og inndelt i svakt buete 

felt, avdelt av dragere dekorert med trukne 
striper. Himlingen inkludert dekorative ele-
menter er hvitmalt i den sørlige delen.

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av maling, trekninger og puss regnes som 
vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling 
og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inn-
grep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Pussete vegger malt i en lys grå farge. 
Veggene deles opp av organisk formete 
pilastre som er hvitmalte. I overgangen mel-
lom vegg og himling er det gipsornamenter 
med maskemotiv. 

Veggene er nylig restaurert.

Dører Opprinnelig fyllingsdør med glassfelt fra inn 
til rom 127. Tofløyet tredør med kvadratiske 
fyllinger og glassfelt og med buet overlys-
felt ut til vestibylen.

Døra inn til rom 131 er trolig opprinnelig og har høy verne-
verdi. Døra inn til Ål-rommet er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Overflatebehandling med tilsvarende malings-
type og farge regnes som vedlikehold, større tiltak og 
utskifting er søknadspliktige.

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Innfarget støp langs 
veggen. Deler av det opprinnelige gulvet 
ligger skjult under oppforet gulv som er en 
del av utstillingen.

Verneverdiene er knyttet til det opprinnelige terrazzo-
gulvet. Det oppforete gulvet er en del av utstillingen og 
har ingen verneverdi. Det kan fjernes uten godkjenning fra 
Riksantikvaren. 

Fast inventar Elementer og gjenstander knyttet til utstil-
lingen

Montre og installasjoner er ikke omfattet av forskriftsfred-
ningen. Gjenstandene ivaretas av UiO v/Kulturhistorisk 
museum.

Belysning Takmonterte spotter på skinner Belysningen er ikke omfattet av fredningen og kan fjernes 
ved behov.

Annet - -
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Opprinnelig dør ut til korridorenStukkornament skjult bak trappenLinoleumsbelegg på gulvetVegger malt med tett malingStåltrapp opp til mesaninen

VERNEHENSYN
Rommet inneholder en mesaninetasje (M28) som har tilkomst via trapp. På veg-
gen mot rom 116 er det en gjenmurt døråpning med ornamentalt døroverstykke 
med dragemotiv. Til tross for at rommet er ombygd, er detaljer og ornamenter 
godt bevart, om enn delvis skjult bak skapreoler og ståltrapp. Disse har høy verne-
verdi og må vises særlig hensyn ved eventuelle tiltak/endringer i dette rommet.

NAVN: Bokmagasin
FUNKSJON: BOKMAGASIN
ROM: 136 OG M28

7 Katalog - interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset og inndelt i svakt buete 

felt (tilsvarende utstillingsrommene), avdelt 
av dragere dekorert med trukne striper. 
Himlingen, inkludert dekorative elementer, 
er hvitmalt.

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av maling, trekninger og puss regnes som 
vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling 
og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inn-
grep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Pussete, hvitmalte vegger, oppdelt  av or-
ganisk formete pilastre. I overgangen mel-
lom vegg og himling er det gipsornamenter 
med maskemotiv. 

Mindre reparasjoner av puss og malt overflate regnes som 
ordinært vedlikehold dersom det brukes puss og malings-
type tilsvarende opprinnelig. Veggene er malt med en tett 
malingstype som har holdt på fuktighet og forårsaket for-
vitring av kalkpussen. På sikt bør denne malingen fjernes 
og erstattes med egnet diffusjonsåpen maling. Tiltaket er 
søknadspliktig.

Dører Opprinnelig, hvitmalt fyllingsdør ut til kor-
ridoren, med glassfelt og messinghåndtak. 

Døra har høy verneverdi. Overflatebehandling med tilsvar-
ende malingstype og farge regnes som vedlikehold, større 
tiltak og utskifting er søknadspliktig.

Gulv Gulvet har gråmelert linoleumsbelegg. 
Mulig at det opprinnelige terrazzogulvet 
ligger under.

Gulvbelegget vedlikeholdes med egnet rengjøringsmiddel. 
Utskifting til annen type belegg er søknadspliktig.

Fast inventar Trapp av stål og tre opp til mesaninetasjen Trappa har lav verneverdi, men er likevel omfattet av fred-
ningen. En eventuell endring eller fjerning av denne trappa 
er søknadspliktig. 

Belysning Takmonterte lysstoffarmaturer Belysningen har lav verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting avklares med Eien-
domsavdelingen.

Annet - -
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Tildekket vindu inn mot mesaninetasje (M27)

Detalj av terrazzogulvetDetalj av dør til korridorenKjøkkenkrok i kopirommetVindu mot Frederiks gateDør fra kopirom og inn til rom 129

VERNEHENSYN
Disse rommene har opprinnelig vært en del av et større utstillingsrom (134 og 
129). I dag er de gjort om til et kopirom og to kontorer. Det store vinduet mot 
Frederiks gate er delvis en del av 130A og delvis en del av 130B. Kopirommet har 
lavere takhøyde enn de to andre rommene pga. mesaninetasjen som ligger over. 
Ellers har rommene bevart opprinnelige detaljer som vi kjenner fra de øvrige ut-
stillingssalene; opprinnelige dører, terrazzogulv og stukkornamenter over dør og 
på pilastrene. Det er viktig at disse elementene tas vare på og ikke ødelegges ved 
en ev. framtidig fjerning av lettveggen. 

NAVN: Kontorer
FUNKSJON: KONTORER OG KOPIROM
ROM: 130A OG 130B

7 Katalog - interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen i rom 130A og B er pusset og 

inndelt i svakt buete felt, avdelt av dragere 
dekorert med trukne striper. Himlingen inkl. 
dekorative elementer er hvitmalt. Himlingen 
i kopirommet er slettpusset og hvitmalt.

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av maling, trekninger og puss regnes som 
vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling 
og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inn-
grep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Pussete, hvitmalte vegger. Veggene har til- 
svarende pilastre som i rom 129, og stukk-
ornamenter med maskemotiv i overgang 
mellom vegg og tak. Veggene i kopirommet 
er slettpussete og hvitmalte lettvegger. 

Mindre reparasjoner av puss og malt overflate regnes som 
ordinært vedlikehold dersom det brukes puss og malings-
type tilsvarende opprinnelig. Veggene er malt med en tett 
malingstype som har holdt på fuktighet og forårsaket for-
vitring av kalkpussen. På sikt bør denne malingen fjernes 
og erstattes med egnet diffusjonsåpen maling. Tiltaket er 
søknadspliktig.

Dører Opprinnelig fyllingsdør med glassfelt fra 
kopirommet og inn til rom 129 og fra korri-
doren og inn til rom 130A. Nyere fyllingsdør 
inn til rom 130B. Slett fyllingsdør inn til bøt-
tekottet ved kopirommet.

De opprinnelige fyllingsdørene har høy verneverdi med 
opprinnelige dørvridere, hengsler og beslag. Mindre repa-
rasjoner og overflatebehandling med tilsvarende maling/
olje som eksisterende regnes som ordinært vedliehold. 
Endringer, flytting og utskifting av dører er søknadspliktig. 

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er 
det brukt innfarget støp, slik at det dannes 
striper i rødt og sort. 

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres med 
egnede midler. Utbedring av riss og små sprekker med 
spesialsparkel tilpasset eksisterende materiale og farge 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer er søknads-
pliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar Liten kjøkkeninnredning i kopirommet Innredningen har ingen verneverdi. Fjerning av innrednin-
gen er kun søknadspliktig dersom det medfører inngrep i 
opprinnelig konstruksjon.

Belysning Takhengte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper avkla-
res med Eiendomsavdelingen. 

Annet Rom 130A og B har et stort, blendet vindu 
høyt på veggen, inn mot mesaninetasjen på 
baksiden (rom M27).

Vinduet er etablert før 130A og B ble delt. 
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VERNEHENSYN
Rom 122 ligger helt i søndre hjørne av Historisk museum med vindu ut mot Fre-
deriks gate og Kristian IVs gate. Vinduet mot Frederiks gate ligger i en stor, buet 
nisje. Rom 123 ligger i det avrundete hjørnet mellom vinduene. Rommene er godt 
bevart med opprinnelig romform, dører, vinduer og trekninger. 

Rommene har høy verneverdi som del av Bulls opprinnelige interiør. Det er 
viktig at man tar vare på romform og detaljer. 

7 Katalog - interiør, 1. etasje

Hylle foran dør inn til rom 121

Opprinnelig dørvriderDetalj av stavparkettVindushasper i messingVentilasjonsristDørhengsel, dør inn til safe

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 122 OG 123
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Deler av rommet har slettpusset, hvitmalt 

himling. Himlingen (nisjen) mot Frederiks 
gate er buet, slettpusset og hvitmalt. Hvit-
malt, buet trekning i overgang mot vegg.

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av maling, trekninger og puss regnes som 
vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling 
og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inn-
grep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Slettpussete, gråmalte vegger Mindre reparasjoner av puss og malt overflate regnes som 
ordinært vedlikehold dersom det brukes tilsvarende puss 
og malingstype som eksisterende. Endring av farge er 
søknadspliktig.

Dører Opprinnelig, hvitmalt fyllingsdør med glass-
felt og messingvrider 

De opprinnelige fyllingsdørene har høy verneverdi, med 
opprinnelige dørvridere, hengsler og beslag. Mindre re-
parasjoner og overflatebehandlig med tilsvarende maling 
som eksisterende regnes som ordinært vedliehold. End-
ringer, flytting eller utskifting av dører er søknadspliktig. 

Gulv Parkett lagt i fiskebeinsmønster. Mindre reparasjoner og overflatebehandling med tilsvar-
ende lakk som eksisterende regnes som vedlikehold. 
Større endringer og utskifting er søknadspliktige.  

Fast inventar - -

Belysning To takhengte, runde kuppellamper Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -
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Detalj av vindu

Over: Rommet sett mot nord. Under: Rommet sett mot Kristian IVs gate.Dørvrideren er fjernet på døren inn 

mot rom 122.

Profilert fotlistFyllingsdør med glassfelt ut mot korridor

VERNEHENSYN
Rommet er godt bevart med opprinnelig romform, dører, vinduer og trekninger.  
Rommet har høy verneverdi som del av Bulls opprinnelige interiør. Det er viktig 
at man tar vare på romform og detaljer. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 121

7 Katalog - interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Rommet har slettpusset, hvitmalt himling 

med hvitmalt, buet trekning i overgang mot 
vegg.

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Slettpussete, gråmalte vegger Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold 
dersom det brukes tilsvarende puss og malingstype som 
eksisterende. Endring av farge og inngrep i kontruksjonen 
er søknadspliktig.

Dører Opprinnelig, hvitmalt fyllingsdør med 
glassfelt og messingvrider. Fyllingsdør uten 
vindusfelt inn mot rom 122. På denne døren 
er dørvrideren fjernet. 

De opprinnelige fyllingsdørene har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner og overflatebehandlig med tilsvarende mal-
ing som eksisterende regnes som ordinært vedlikehold. 
Endringer, flytting eller utskifting av dører er søknads-
pliktig. 

Gulv Parkett lagt i fiskebeinsmønster (lagt nytt i 
år 2000). 

Gulvet har lav verneverdi, men er likevel omfattet av fred-
ningen. Mindre reparasjoner og overflatebehandling med 
tilsvarende lakk som eksisterende, regnes som vedlike-
hold. Større endringer og utskifting er søknadspliktig.  

Fast inventar - -

Belysning Takhengt lysstoffarmatur Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -
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Vindu avdelt med lettvegg

Rom 132Profilert fotlistHimling og vegg, rom 132Himling og vegg, rom 120Parkettgulv lagt i fiskebeinsmønster.

VERNEHENSYN
Opprinnelig et rom som nå er avdelt i to med lettvegg. Mellom korridoren og 
kontorene er det en liten «forgang» med skråvegger og dører inn til hvert kontor. 
Verneverdiene er knyttet til opprinnelig romform og detaljer. Lettveggen mellom 
rommene har lav verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 120 OG 132

7 Katalog - interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Rommet har slettpusset, hvitmalt himling 

med hvitmalt, buet trekning i overgang mot 
vegg.

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Slettpussete, hvitmalte vegger Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold 
dersom det brukes tilsvarende puss og malingstype som 
eksisterende. Endring av farge og inngrep i opprinnelig 
konstruksjon er søknadspliktig.

Dører Slette, lakkerte finerdører inn til kontorene Dørene er av nyere dato. De har lav verneverdi, men er 
likevel omfattet av fredningen. Utskfting/fjerning er søk-
nadspliktig.  

Gulv Parkett lagt i fiskebeinsmønster. Mindre reparasjoner og overflatebehandling med tilsvar-
ende lakk som eksisterende regnes som vedlikehold. 
Større endringer og utskifting er søknadspliktig.  

Fast inventar - -

Belysning Takhengte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -
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Detalj av døra ut til trapperommet

Opprinnelig dørvriderHylle og knaggrekkeInngang til rom 120 og 132Profilert fotlistRingeklokke

VERNEHENSYN
Korridoren i 1. etasje er godt bevart, selv on noen endringer har skjedd opp gjen-
nom årene. Det er viktig å ta vare på detaljer som dører, listverk, trekninger og 
øvrige opprinnelige overflater.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 124, 125, 126 OG 128

7 Katalog - interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Rommet har slettpusset, hvitmalt himling 

med hvitmalt, buet trekning i overgang mot 
vegg.

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Slettpussete, hvitmalte vegger. Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold 
dersom det brukes tilsvarende puss og malingstype som 
eksisterende. Endring av farge og inngrep i opprinnelig 
konstruksjon er søknadspliktig.

Dører Flere ulike dører: tofløyet, hvitmalt fyllings-
dør med buet overlysvindu ut mot trappe-
rommet. Oljet eller lakkert fyllingsdør med 
glassfelt deler korridoren i to. Opprinnelige 
fyllingsdører også inn til de fleste kontorene 
med unntak av rom 120 og 132. 

De opprinnelige fyllingsdørene har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner og overflatebehandlig med tilsvarende 
maling/olje/lakk som eksisterende regnes som ordinært 
vedliehold. Endringer, flytting eller utskifting av dører er 
søknadspliktig. 

Gulv Gråmelert linoleumsbelegg Gulvbelegget vedlikeholdes med egnet rengjøringsmiddel. 
Utskifting til annen type belegg er søknadspliktig.

Fast inventar - -

Belysning Takmonterte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -



70

Dør inn til korridor i 3. etasjeFredet vegglampe, nr. 58En av syv fredete plafonder, nr. 57Vinduer mellom 2. og 3. etasjeTrappa sett fra 3. etasje.

VERNEHENSYN
Trapperommet på østsiden av søndre fløy er så godt som uendret siden byggeåret. 
Det har opprinnelig romform, lamper, trapp med dekorativt rekkverk og opprinne-
lige dører i alle etasjer. Rommet har høy verneverdi, og det er viktig å ta vare på 
detaljer og overflater. 

NAVN: Trapperom
FUNKSJON: PERSONALINNGANG SYD
ROM: 119, 217, 322, 441

7 Katalog - interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling 

Vegger Slettpussete, malte teglvegger med av-
rundete hjørner 

Veggene har opprinnelig puss. Enkelte steder bobler 
malingen, noe som tyder på at det (som i flere andre rom i 
bygningen) er brukt for tett maling. På sikt bør denne mal-
ingen fjernes og erstattes med en diffusjonsåpen maling.  

Dører Opprinnelige fyllingsdører inn til korridor-
ene i 1.–3. etasje. Døra inn til Biblioteket i 
4. etasje er en slettdør med glassfelt, trolig 
fra Sinding-Larsens tid. 

Dørene har høy verneverdi. Mindre reparasjoner og over-
flatebehandling med tilsvarende maling/olje som eksister-
ende regnes som vedlikehold. Endringer, utskifting eller 
flytting av dørene er søknadspliktig.

Gulv Trapp og repos av terazzo Trappen er opprinnelig og har høy verneverdi. Overflaten 
kan rengjøres, impregneres og poleres med egnede mid-
ler. Utbedring av riss og små sprekker med spesialsparkel 
tilpasset eksisterende materiale og farge regnes som 
vedlikehold. Større utbedringer er søknadspliktige og må 
utføres av fagfolk. 

Fast inventar Støpejernsrekkverk med håndløper av tre Rekkverket er opprinnelig og tegnet av Henrik Bull. Det 
har derfor høy verneverdi som del av det opprinnelige in-
teriøret. Støpejernsdelene kan males opp med tilsvarende  
malingstype og farge som eksisterende, og håndløperen 
kan oljes ved behov. Endringer og større tiltak er søknads-
pliktige. 

Belysning Opprinnelige vegg- og taklamper; 3 stk av 
type 57, én av type 58

Lampene er fredet som løst inventar og kan ikke fjernes/
flyttes uten godkjenning fra Riksantikvaren. Utskifting av 
elektriske komponenter regnes som vedlikehold og er ikke 
søknadspliktig. 

Annet - -
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Navn på bygning

2. etasjeAndre etasje rommer utstillingslokaler for etnografisk 
museum og myntkabinettet. Her finner vi også kontorer, 
fagbibliotek og fotoatelier. 
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Dør inn mot rom 202, «Antikken»Fredet benkDetalj av rekkverkKlebersteinspilar med ugledekorPilaster mellom vinduene

VERNEHENSYN
Trapperommet i 2. etasje er så godt som uendret siden byggeåret og har opprinne-
lige romform, overflater, dører og ornamenter/detaljer bevart. Trapperommet har 
høy arkitektonisk verdi, og alle tiltak må gjennomføres av kvalifiserte håndverk-
ere og i nært samarbeid med Riksantikvaren. 

NAVN: Vestibyle
FUNKSJON: VESTIBYLE
ROM: 201

7 Katalog - interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling og liten, profil-

ert taklist
Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Veggene i trapperommet har en overflate 
av grønn stukkmarmor, inndelt i rektangu-
lære felt («fliser»). Pilar mellom trappeløp-
ene er av huggen kleberstein, rikt dekorert i 
øvre del med uglemotiv. 

Veggene har opprinnelige overflater. Reparasjoner av 
stukkmarmor må utføres av fagperson med kompetanse 
på denne spesielle teknikken. Trappepilaren av kleber-
stein har høy verneverdi og kan rengjøres, men ellers 
bevares uendret. 

Dører Dørene inn mot utstillingsrommene er to-
fløyete tredører med kvadratiske fyllinger 
og glassfelt, og med buet overlysfelt.

Dørene er opprinnelige og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av treverk og hengsler og overflatebehand-
ling med tilsvarende olje som eksisterende, regnes som 
vedlikehold. Tiltak som medfører utskifting av større deler 
eller hele dørblad eller vindusfelt, er søknadspliktige. 

Gulv Grått terrazzogulv støpt i store ruter, avdelt 
med tynne messinglister. Mot veggene er 
det en bord av rød terrazzo kantet med 
sorte og hvite mosaikkfliser i sjakkmønster.  
Fotlist av mørk kleberstein. 

Terrazzogulvet er et viktig opprinnelig element i trappe-
rommet, og har høy verneverdi. Overflaten kan rengjøres, 
impregneres og poleres med egnete midler. Utbedring av 
riss og små sprekker med spesialsparkel tilpasset eksiste-
rende materiale og farge regnes som vedlikehold. Større 
utbedringer er søknadspliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar - -

Belysning To lysekroner, nr. 62.1-6 (se kap. 6 «Fredet, 
løst inventar»)

Lysekronene er omfattet av fredningen. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Flytting eller fjerning av 
lysekronene og utskifting av vesentlige deler, som glass-
kupler, er søknadspliktig.  

Annet En fredet benk, nr. 5 (se kap. 6 «Fredet, 
løst inventar»)

Benken er listet opp i forskriften som fredet, løst inventar. 
Den kan ikke flyttes ut av bygningen uten godkjenning fra 
Riksantikvaren. Alt vedlikehold må utføres av kvalifiserte 
fagfolk.
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Dør ut til trapperommetDrager i himlingenDetalj av vinduTerrazzogulvDetalj av fotlist

VERNEHENSYN
Rommet har opprinnelig vært en del av en stor utstillingssal med store trefags-
vinduer ut mot Frederiks gate. Rommet har bevart originale detaljer som opprin-
nelig dør, terrazzogulv, vegger og himling. Det er viktig at disse elementene tas 
vare på ved en ev. endring av romform/fjerning av lettvegg. 

NAVN: Utstillingsrom
FUNKSJON: ANTIKKEN 
ROM: 202

7 Katalog - interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Buet himling, pusset og hvitmalt. Drager 

med buet avslutning ved veggen mot trap-
perommet. 

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Pussete, hvitmalte vegger Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold der-
som det brukes puss og malingstype tilsvarende opprinne-
lig. Større endringer og inngrep er søknadspliktige.

Dører Opprinnelig, tofløyet tredør med buet over-
lysfelt ut mot trapperommet. Dørblad og 
karmer er oljet. Nyere, tofløyet glassdør inn 
til rom 213 «Antarktis».

Døren er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av treverk og hengsler og overflatebehand-
ling med tilsvarende olje som eksisterende, regnes som 
vedlikehold. Tiltak som medfører utskifting av større 
deler eller hele dørblad eller vindusfelt, er søknadspliktig. 
Glassdøren har lav verneverdi, men er likevel omfattet av 
fredningen. Endring eller fjerning av døren krever godkjen-
ning fra Riksantikvaren.

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er det 
brukt innfarget støp, slik at det dannes stri-
per i grått og sort. I døråpningen inn til rom 
213 «Antarktis» er det lagt inn mosaikkfliser 
med museets initsialer: HM.

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres med 
egnede midler. Utbedring av riss og små sprekker med 
spesialsparkel tilpasset eksisterende materiale og farge 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer er søknads-
pliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar Elementer og gjenstander knyttet til ut-
stillingen

Montre og installasjoner er ikke omfattet av forskriftsfred-
ningen. Gjenstandene ivaretas av UiO v/Kulturhistorisk 
museum.

Belysning Takmontert spotbelysning på skinner Lampene er knyttet til utstillingen og har lav verneverdi. 
De kan skiftes ut ved behov. 

Annet - -
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Detalj av himlingen

Detalj av varevinduTerrazzogulv – opphøyd felt under vinduDørvriderDetalj av himlingenRom 211, gang mellom 202 og 204

VERNEHENSYN
Rommet har opprinnelig vært en del av en stor utstillingssal med store trefags-
vinduer ut mot Frederiks gate. Verneverdiene er hovedsakelig knyttet til opprinne-
lige overflater som gulv, himling og yttervegg. Det er viktig at disse elementene tas 
vare på ved en ev. endring av romform/fjerning av lettvegger. 

NAVN: Kontor og gang
FUNKSJON: PAUSEROM/LAGER
ROM: 203 OG 211

7 Katalog - interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Buet himling, pusset og hvitmalt. Drager 

med buet avslutning ved veggen mot rom 
202. 

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Pussete, hvitmalte vegger Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold der-
som det brukes puss og malingstype tilsvarende opprinne-
lig. Større endringer og inngrep er søknadspliktige.

Dører Tre dører; slett, hvitmalt finérdør inn til rom 
213 og 204, slett, hvitmalt ståldør inn til rom 
202. 

Dørene er av nyere dato. De har lav verneverdi, men er 
likevel omfattet av fredningen. Utskifting av dørene krever 
godkjenning fra Riksantikvaren.

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er det  
brukt innfarget støp, slik at det dannes 
striper i grått og sort. 

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres med 
egnede midler. Utbedring av riss og små sprekker med 
spesialsparkel tilpasset eksisterende materiale og farge 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer er søknads-
pliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar - -

Belysning Takhengte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -
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Gjenmurt døråpning mot rom 213Detalj av pilastreDetalj av terrazzogulvetVinduer med buet overkarmArbeidsplasser mot Frederiks gate

VERNEHENSYN
Rommet har opprinnelig vært en del av en stor utstillingssal med store trefags-
vinduer ut mot Frederiks gate. Verneverdiene er hovedsakelig knyttet til opprinne-
lige overflater som gulv, vegger og himling. Det er viktig at disse elementene tas 
vare på ved en ev. endring av romform/fjerning av lettvegg. 

NAVN: Kontorlandskap
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 204

7 Katalog - interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset og inndelt i svakt buete 

felt, avdelt av brede dragere. 
Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Pussete, hvitmalte vegger. Veggene deles 
opp av pilastre. De har tilsvarende plasser-
ning og størrelse som i utstillingssalene i 
første etasje, men er slettpusset og uten 
dekor/ornamenter.  

Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold der-
som det brukes puss og malingstype tilsvarende opprinne-
lig. Større endringer og inngrep er søknadspliktige.

Dører Slett, hvitmalt finérdør inn til rom 211. Døra er av nyere dato. Den har lav verneverdi, men er like-
vel omfattet av fredningen. Utskifting krever godkjenning 
fra Riksantikvaren.

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er det 
brukt innfarget støp, slik at det dannes stri-
per i grått og sort. I døråpningen til fotoate-
lieret er det innfelt en ugle i mosaikkfliser.

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres med 
egnede midler. Utbedring av riss og små sprekker med 
spesialsparkel tilpasset eksisterende materiale og farge 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer er søknads-
pliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar - -

Belysning Takhengte lysstoffarmaturer i to rekker Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -
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Detalj av drager

Museets initialer i gulvet mellom 213 og 202Døråpning inn mot rom 214Mosaikkdekor i gulvetUtstillingsmonter

VERNEHENSYN
Utstillingssalen har beholdt opprinnelig romform og overflater som terrazzogulv, 
himling- og veggutforming, det meste (inkludert vinduene) er skjult bak store 
montre og installasjoner knyttet til utstillingen. Det er særlig viktig å ta vare på 
dekorative mosaikkfelt i gulvet og utformingen av dragere/pilastre.

NAVN: Utstillingssal
FUNKSJON: ARKTIS (?)
ROM: 213

7 Katalog - interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset og inndelt i svakt buete 

felt, avdelt av brede dragere. Nedsenket 
midtfelt har lav verneverdi.

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Pussete, hvitmalte vegger. Veggene deles 
opp av pilastre. De har tilsvarende plasser-
ing og størrelse som i utstillingssalene i 
første etasje, men er slettpusset og uten 
dekor/ornamenter.  

Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold der-
som det brukes puss og malingstype tilsvarende opprinne-
lig. Større endringer og inngrep er søknadspliktige.

Dører Tofløyet glassdør inn til rom 202 Døra er av nyere dato. Den har lav verneverdi, men er like-
vel omfattet av fredningen. Utskifting krever godkjenning 
fra Riksantikvaren.

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er det 
brukt innfarget støp, slik at det dannes  
striper i grått og sort. Dekorative felt i dør-
åpningene til tilstøtende rom

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres med 
egnede midler. Utbedring av riss og små sprekker med 
spesialsparkel tilpasset eksisterende materiale og farge 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer er søknads-
pliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar Elementer og gjenstander knyttet til ut-
stillingen

Montre og installasjoner er ikke omfattet av forskriftsfred-
ningen. Gjenstandene ivaretas av UiO v/Kulturhistorisk 
museum.

Belysning Takhengte spotter på skinner Lampene er knyttet til utstillingen og har lav verneverdi. 
De kan skiftes ut ved behov. 

Annet - -
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Gangareal Avrundet hjørne med ventilasjonsristOpprinnelig dørvriderDetalj av terrazzogulvetDetalj av vinduskarm

VERNEHENSYN
De fleste av rommene er avdelt med lettvegger, men opprinnelige overflater er 
likevel bevart, som terrazzogulvet, himlingsform, dragere og pilastre. Verneverdi-
ene er særlig knyttet til disse kvalitetene. Døren inn til teknisk rom (209) er en 
opprinnelig fyllingsdør som også har høy verneverdi.

NAVN: Mørkerom
FUNKSJON: FOTOPRODUKSJON
ROM: 208, 209, 210, 237 OG 238

7 Katalog - interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset og inndelt i svakt buete 

felt, avdelt av brede dragere. 
Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Ytterveggene og veggene mot tårnarealene 
er opprinnelige. Det er pussete og hvitmalte 
teglvegger. De øvrige veggene er lettvegg-
er som er satt opp i senere tid.  

Nyere lettvegger har lav verneverdi, men er likevel om-
fattet av fredningen. Mindre reparasjoner regnes som 
ordinært vedlikehold dersom det brukes puss og malings-
type tilsvarende opprinnelig. Større endringer og inngrep 
er søknadspliktige.

Dører Døren inn til rom 209 er en opprinnelig 
fyllingsdør. Øvrige dører er nyere, slette 
finerdører. 

Fyllingsdøren har høy verneverdi. Mindre reparasjoner 
og overflatebehandling med tilsvarende olje som eksister-
ende, regnes som vedlikehold, endring og urskifting er 
søknadspliktig. De nyere finerdørene har lavere verne-
verdi, men er likevel omfattet av fredningen og kan ikke 
fjernes/skiftes ut uten godkjenning fra Riksantikvaren.

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er 
det brukt innfarget støp slik at det dannes 
striper i oker og sort. 

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres med 
egnede midler. Utbedring av riss og små sprekker med 
spesialsparkel tilpasset eksisterende materiale og farge 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer er søknads-
pliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar - -

Belysning Takhengte lystoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet Vinduet mot Frederiks gate er blendet med 
plater.

Verneverdiene er knyttet til det opprinnelige vinduet – 
platene har ingen verneverdi.
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Fargeprøve som viser opprinnelig gulldekor

TerrazzogulvDetalj av himlingVegg med fargeprøveInngang til rom 204

VERNEHENSYN
Rommet, som i dag brukes som fotoatelier, var opprinnelig en utstillingssal som 
omfattet store deler av nordre fløy. I dag er denne fløyen delt opp i mindre rom 
med lettvegger og brukes til kontorer og fotoatelier. I fotoatelieret ser vi likevel 
opprinnelige overflater, som terrazzogulvet, himlingsform, dragere og pilastre.  
Verneverdiene er særlig knyttet til disse elementene.

NAVN: Fotoatelier
FUNKSJON: FOTOATELIER
ROM: 227

7 Katalog - interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Buet himling som er pusset og malt. Brede 

dragere, delvis skjult bak skinner og bjelker 
montert i fbm. fotoproduksjon. 

Opprinnelig himling har høy verneverdi. Mindre repara-
sjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort med 
tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større tiltak 
som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er søknads-
pliktige. 

Vegger Ytterveggene og veggene mot rom 204 er 
opprinnelige. Det er pussete og hvitmalte 
teglvegger. De øvrige veggene er lettvegg-
er som er satt opp i senere tid.  

Nyere lettvegger har lav verneverdi, men er likevel om-
fattet av fredningen. Mindre reparasjoner regnes som 
ordinært vedlikehold dersom det brukes puss og malings-
type tilsvarende opprinnelig. Større endringer og inngrep 
er søknadspliktige.

Dører - -

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er det  
brukt innfarget støp, slik at det dannes 
striper i oker og sort. 

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres med 
egnede midler. Utbedring av riss og små sprekker med 
spesialsparkel tilpasset eksisterende materiale og farge 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer er søknads-
pliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar - -

Belysning Takmonterte lystoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Opprinnelig himling, svakt hvelvet, pusset og 

hvitmalt.

Vegger Yttervegg og vegg mot trapperom er opprinne-
lige, pussete og malte teglvegger. De øvrige er 
nyere lettvegger.

Nyere lettvegger har lav verneverdi, men er likevel 
omfattet av fredningen. Mindre reparasjoner regnes 
som ordinært vedlikehold dersom det brukes puss 
og malingstype tilsvarende opprinnelig. Større end-
ringer og inngrep er søknadspliktige.

Dører Slett, lakket finérdør Døra er av nyere dato. Den har lav verneverdi, men 
er likevel omfattet av fredning. Utskifting er derfor 
søknadspliktig. 

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er det 
brukt innfarget støp, slik at det dannes striper i 
oker og sort. 

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verne-
verdi. Overflaten kan rengjøres, impregneres og 
poleres med egnede midler. Utbedring av riss og 
små sprekker med spesialsparkel tilpasset eksister-
ende materiale og farge regnes som vedlikehold. 
Større utbedringer er søknadspliktige og må utføres 
av fagfolk. 

Belysning Takhengt lysstoffarmatur Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompon-
enter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Rommet har opprinnelig vært en del av en utstillingssal 
med store trefagsvinduer ut mot Kristian Augusts gate. 
Verneverdiene er hovedsakelig knyttet til opprinnelige 
overflater som gulv, himling og teglvegger. Det er viktig at 
disse elementene tas vare på ved en ev. endring av rom-
form/fjerning av lettvegger. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 231

7 Katalog - interiør, 2. etasje

Vindu ut mot Kristian Augusts gate

Detalj av himlingen
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett, hvitmalt himling

Vegger Veggene mot trapperom/heis er opprinnelige, 
pussete og malte teglvegger. De øvrige er ny-
ere lettvegger.

Nyere lettvegger har lav verneverdi, men er likevel 
omfattet av fredningen. Mindre reparasjoner regnes 
som ordinært vedlikehold dersom det brukes puss 
og malingstype tilsvarende opprinnelig. Større end-
ringer og inngrep er søknadspliktige.

Dører Slette, lakkete finérdører Dørene er av nyere dato. De har lav verneverdi, 
men er likevel omfattet av fredning. Utskifting er 
derfor søknadspliktig. 

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er det 
brukt innfarget støp, slik at det dannes striper i 
oker og sort. 

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verne-
verdi. Overflaten kan rengjøres, impregneres og 
poleres med egnede midler. Utbedring av riss og 
små sprekker med spesialsparkel tilpasset eksister-
ende materiale og farge regnes som vedlikehold. 
Større utbedringer er søknadspliktige og må utføres 
av fagfolk. 

Vinduer - -

Belysning Takmontert lysstoffarmatur Lampa har ingen verneverdi. Elektriske kompon-
enter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Rommet har opprinnelig vært en del av en utstillingssal 
med store trefagsvinduer ut mot Kristian Augusts gate. 
Verneverdiene er hovedsakelig knyttet til opprinnelige over-
flater som gulv, himling og teglvegger. Det er viktig at disse 
elementene tas vare på ved en ev. endring av romform/fjer-
ning av lettvegger. 

WC

Gangen sett mot dørene til rom 272 og 230

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR OG WC
ROM: 230, 232 OG 272
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Utstillingsmonter

Monter nr. 33 er fredet.Himling og inngang til rom 225UtstillingsmonterTerrazzogulvDetalj av drager/pilaster

VERNEHENSYN
Rommet har opprinnelig vært en del av en større utstillingssal tilsvarende 213, og 
omfattet også 226 og 233. Verneverdiene er hovedsakelig knyttet til opprinnelige 
overflater som gulv, vegger og himling. Det er viktig at disse elementene tas vare 
på ved en ev. endring av romform/fjerning av lettvegg. 

NAVN: Utstilling
FUNKSJON: AMERIKA
ROM: 215

7 Katalog - interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset og inndelt i svakt buete 

felt, avdelt av brede dragere. 
Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Pussete, gråmalte vegger. Veggene deles 
opp av hvitmalte pilastre. De har tilsvarende 
plassering og størrelse som i utstillings-
salene i første etasje, men er slettpusset og 
uten dekor/ornamenter.  

Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold der-
som det brukes puss og malingstype tilsvarende opprinne-
lig. Større endringer og inngrep er søknadspliktige.

Dører Tofløyet glassdør inn til rom 225 (Egyptsa-
len)

Døra er av nyere dato. Den har lav verneverdi, men er like-
vel omfattet av fredningen. Utskifting krever godkjenning 
fra Riksantikvaren.

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er det  
brukt innfarget støp, slik at det dannes 
striper i oker og sort. Dekorative felt i dør- 
åpningene til tilstøtende rom

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres med 
egnede midler. Utbedring av riss og små sprekker med 
spesialsparkel tilpasset eksisterende materiale og farge 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer er søknads-
pliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar Elementer og gjenstander knyttet til ut-
stillingen

Montre og installasjoner er ikke omfattet av forskriftsfred-
ningen. Gjenstandene ivaretas av UiO v/Kulturhistorisk 
museum.

Belysning Takhengte spotter på skinner Lampene er knyttet til utstillingen og har lav verneverdi. 
De kan skiftes ut ved behov. 

Annet Fredet monter, nr. 33 Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med konservator. 
Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen uten godkjenning 
fra Riksantikvaren.
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Dekorert vegg

MonterDetalj av veggStol, ikke omfattet av fredningenTerrazzogulvDetalj av dørparti

VERNEHENSYN
Verneverdiene er hovedsakelig knyttet til opprinnelige overflater som gulv, vegg-
er og himling. Det er viktig at disse elementene tas vare på ved en ev. endring av 
romform/fjerning av lettvegg. 

NAVN: Utstilling
FUNKSJON: EGYPT
ROM: 225

7 Katalog - interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset og inndelt i svakt hvel-

vete felt, avdelt av brede dragere. 
Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Pussete, gråmalte vegger. Veggene deles 
opp av hvitmalte pilastre. De har tilsvarende 
plassering og størrelse som i utstillings-
salene i første etasje, men er slettpusset 
og uten dekor/ornamenter. Ett veggparti er 
dekorert med blått og gull.

Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold der-
som det brukes puss og malingstype tilsvarende opprinne-
lig. Større endringer og inngrep, er søknadspliktig. 

Dører Tofløyet glassdør inn til rom 215 «Ame-
rika». Døra inn til «Norges Bank-salen» er 
en sikkerhetsdør av glass og stål. 

Begge dørene er av nyere dato. De har lav verneverdi, 
men er likevel omfattet av fredningen. Utskifting krever 
godkjenning fra Riksantikvaren.

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er 
det brukt innfarget støp, slik at det dan-
nes striper i oker og sort. Dekorative felt i 
døråpningene til tilstøtende rom.

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres med 
egnede midler. Utbedring av riss og små sprekker med 
spesialsparkel tilpasset eksisterende materiale og farge 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer er søknads-
pliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar Elementer og gjenstander knyttet til ut-
stillingen

Montre og installasjoner er ikke omfattet av forskriftsfred-
ningen. Gjenstandene ivaretas av UiO v/Kulturhistorisk 
museum.

Belysning Takhengte spotter på skinner Lampene er knyttet til utstillingen og har lav verneverdi. 
De kan skiftes ut ved behov. 

Annet - -
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Sikkerhetsdør inn til Norges Bank-salenSjablongdekor på pilastreneMessinggitter på fyllingsdøraDørvrider på fyllingsdørLås på jerndøra

VERNEHENSYN
Norges Bank-salen (tildligere Myntkabinettets sal) ble renovert og brakt tilbake 
til sin opprinnelige utforming og fargesetting til tusenårsjubileet for norsk ut-
mynting i 1995. Rommet har høy verneverdi, med opprinnelige lysekroner, dør og 
overflater. Opprinnelig, tofløyet dør ut til Egyptsalen er lagret og kan remonteres 
ved en eventuell ombygging av utstillingen. 

Det er viktig at overflatene bevares og at vedlikehold foretas av kvalifiserte 
fagfolk og i nært samarbeid med Riksantikvaren.

NAVN: Utstilling
FUNKSJON: NORGES BANK-SALEN
ROM: 224

7 Katalog - interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset, hvitmalt med gullmalt 

strekdekor langs veggene. Den har svakt 
hvelvete felt, avdelt av dragere dekorert 
med trukne og gullmalte striper. 

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av maling, trekninger og puss regnes som 
vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling 
og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inn-
grep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Pussete vegger malt i en lys grønn farge. 
Veggene deles opp av hvitmalte pilastre 
kantet med gull. I overgangen mellom vegg 
og himling er det gullmalt sjablongdekor. 

Mindre reparasjoner av puss og malt overflate regnes som 
ordinært vedlikehold dersom det brukes puss og malings-
type tilsvarende opprinnelig. Større endringer og inngrep 
er søknadspliktige.

Dører Opprinnelig fyllingsdør med dekorativt  
messinggitter tegnet av Henrik Bull i art 
noveau-stil. Døra ut til Egypt-salen er en 
sikkerhetsdør av herdet glass og metall. 
(De opprinnelige dørbladene ble fjernet da 
utstillingen ble etablert. Den er tatt vare på 
og kan settes tilbake ved en senere anled-
ning) På innsiden av sikkerhetsdøra er det 
en høy, tofløyet jerndør. 

Fyllingsdøra er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av treverk og hengsler og overflatebehand-
ling med tilsvarende olje som eksisterende regnes som 
vedlikehold. Tiltak som medfører utskifting av større deler 
eller hele dørblad eller vindusfelt, er søknadspliktig. Døra 
inn mot Egypt-salen har lav verneverdi. Jerndøra på inn-
siden har høy verneverdi. 

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. 

Gulvoverflaten er opprinnelig og har høy verneverdi. Over-
flaten kan rengjøres, impregneres og poleres med egnede 
midler. Utbedring av riss og små sprekker med spesial-
sparkel tilpasset eksisterende materiale og farge regnes 
som vedlikehold. Større utbedringer er søknadspliktige og 
må utføres av fagfolk. 

Fast inventar Elementer og gjenstander knyttet til ut-
stillingen

Montre og installasjoner er ikke omfattet av forskriftsfred-
ningen. Gjenstandene ivaretas av UiO v/Kulturhistorisk 
museum.

Belysning Tre opprinnelige lysekroner av type 61 Lysekronene er fredet  og kan ikke tas ut av huset uten 
godkjenning fra Riksantikvaren.

Annet - -
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Bokreoler og dør mot Amerikasalen (215)Vindu med innvendig gitterTerrazzogulv med innfarget mørtel i striperSørøstre hjørne 

VERNEHENSYN
Rommene har opprinnelig vært en del av en større utstillingssal, men er senere 
blitt avdelt med lettvegger. Verneverdiene er særlig knyttet til opprinnelige ele-
menter som dør, stukkornamenter, himling, terrazzogulv og vinduer. Nyere lett-
vegger har lavere verneverdi. 

NAVN: Bibliotek
FUNKSJON: BIBLIOTEK
ROM: 226 OG 233

7 Katalog - interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset, hvitmalt med gullmalt 

strekdekor langs veggene. Den har svakt 
hvelvete felt, avdelt av dragere dekorert 
med trukne og gullmalte striper. 

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av maling, trekninger og puss regnes som 
vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling 
og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inn-
grep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Pussete, hvitmalte teglvegger. Veggene 
deles opp av hvitmalte pilastre. Nyere lett-
vegger mellom rommene og mot rom 215.

Mindre reparasjoner av puss og malt overflate regnes som 
ordinært vedlikehold dersom det brukes puss og malings-
type tilsvarende opprinnelig. Større endringer og inngrep 
er søknadspliktige.

Dører Opprinnelig fyllingsdør med dekorativt 
messinggitter tegnet av Henrik Bull i art 
noveau-stil. Døroverfelt med stukkdekor. 
Døra ut til Amerikasalen er en slett finérdør. 

Fyllingsdøra er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av treverk og hengsler og overflatebehand-
ling med tilsvarende olje som eksisterende regnes som 
vedlikehold. Tiltak som medfører utskifting av større deler 
eller hele dørblad eller vindusfelt, er søknadspliktig. Døra 
inn mot Amerikasalen har lav verneverdi. 

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. 

Gulvoverflaten er opprinnelig og har høy verneverdi. Over-
flaten kan rengjøres, impregneres og poleres med egnede 
midler. Utbedring av riss og små sprekker med spesial-
sparkel tilpasset eksisterende materiale og farge regnes 
som vedlikehold. Større utbedringer er søknadspliktige og 
må utføres av fagfolk. 

Fast inventar - -

Belysning Takhengte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset og hvitmalt himling, avrundet mot 

vegg. 
Mindre reparasjoner av maling, trekninger og puss 
regnes som vedlikehold dersom det blir gjort med 
tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, 
er søknadspliktige. 

Vegger Pussete teglvegger mot korridor, yttervegg og 
mot trapperom og rom 220. Nyere lettvegg 
med overlysfelt som avdeling mellom kontor-
ene og ut mot gangen. 

Mindre reparasjoner av puss og malt overflate 
regnes som ordinært vedlikehold dersom det brukes 
puss og malingstype tilsvarende opprinnelig. Større 
endringer og inngrep er søknadspliktige. 
Nyere lettvegger har lav verneverdi, men er likevel 
omfattet av fredningen. Ev. framtidig fjerning av dem 
er søknadspliktig. 

Dører Malte finérdører med glassfelt Dørene har lav verneverdi, men er omfattet av fred-
ningen. Utskifting eller fjerning er søknadspliktig. 

Gulv Parkettgulv lagt i fiskebeinsmønster. Mindre reparasjoner og overflatebehandling med 
tilsvarende lakk som eksisterende regnes som ved-
likehold. Større endringer og utskifting er søknads-
pliktige.  

Vindu Glassvegg/varevindu i skrå vinkel danner en 
nisje mot yttervinduet slik at dette kontoret og 
nabokontoret får lys fra samme vindu. 

Glassveggen/varevinduet er av nyere dato og har 
lav verneverdi. Oppmaling regnes som vedlikehold, 
større endringer og fjerning er søknadspliktig. 

Belysning Takhengte lysstoffarmatur Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompon-
enter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig et kontor som er delt i to, og med felles vindu 
ut mot Kristian IVs gate. Nyere lettvegger og innvendige 
vinduer og overlysfelt har lav verneverdi. Verneverdiene er 
knyttet til opprinnelige vegger og overflater. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 219, 243 OG 244

7 Katalog - interiør, 2. etasje

Kontoret sett mot Kristian IVs gate

Overlysfelt i lettveggene mellom kontorene
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset og hvitmalt himling, avrundet mot 

vegg. 
Mindre reparasjoner av maling, trekninger og puss 
regnes som vedlikehold dersom det blir gjort med 
tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, 
er søknadspliktige. 

Vegger Pussete teglvegger mot korridor, yttervegg og 
mot trapperom og rom 220. Nyere lettvegg 
med overlysfelt som avdeling mellom kontor-
ene og ut mot gangen. 

Mindre reparasjoner av puss og malt overflate 
regnes som ordinært vedlikehold dersom det brukes 
puss og malingstype tilsvarende opprinnelig. Større 
endringer og inngrep er søknadspliktige. 
Nyere lettvegger har lav verneverdi, men er likevel 
omfattet av fredningen. Ev. framtidig fjerning av dem 
er søknadspliktig. 

Dører Malte finérdører med glassfelt Dørene har lav verneverdi, men er omfattet av fred-
ningen. Utskifting eller fjerning er søknadspliktig. 

Gulv Parkettgulv lagt i fiskebeinsmønster. Mindre reparasjoner og overflatebehandling med 
tilsvarende lakk som eksisterende regnes som ved-
likehold. Større endringer og utskifting er søknads-
pliktige.  

Vinduer Glassvegg/varevindu i skrå vinkel danner en 
nisje mot yttervinduet slik at dette kontoret og 
nabokontoret får lys fra samme vindu. 

Glassveggen/varevinduet er av nyere dato og har 
lav verneverdi. Oppmaling regnes som vedlikehold, 
større endringer og fjerning er søknadspliktig. 

Belysning Takhengte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompon-
enter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Opprinnelig et kontor som er delt i to, og med felles vindu 
ut mot Kristian IVs gate. Nyere lettvegger og innvendige 
vinduer og overlysfelt har lav verneverdi. Verneverdiene er 
knyttet til opprinnelige vegger og overflater. 

tekst

tekst

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 218, 241 OG 242
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Fredet bokskap, nr. 35Fredet bord, nr. 14Fredet skrivebord, nr. 08DørvriderDetalj av vindu

VERNEHENSYN
Rom 220 ligger helt i sørvestre hjørne av Historisk museum, med vindu ut mot 
Frederiks gate og Kristian IVs gate. Vinduet mot Frederiks gate ligger i en stor 
buet nisje. Rom 221 ligger i det avrundete hjørnet mellom vinduene. Rommene er 
godt bevart med opprinnelig romform, dører, vinduer og trekninger. De innehol-
der også en del fredet, løst inventar. 

Rommene har høy verneverdi som del av Bulls opprinnelige interiør. Det er vik-
tig at man tar vare på romform, detaljer og møbler som er omfattet av fredningen. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 220 OG 221

7 Katalog - interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Deler av rommet har slettpusset, hvitmalt 

himling. Himlingen (nisjen) mot Frederiks 
gate er buet, slettpusset og hvitmalt. Hvit-
malt, buet trekning i overgang mot vegg.

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av maling, trekninger og puss regnes som 
vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling 
og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inn-
grep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Slettpussete, gråmalte vegger Mindre reparasjoner av puss og malt overflate regnes som 
ordinært vedlikehold dersom det brukes tilsvarende puss 
og malingstype som eksisterende. Endring av farge er 
søknadspliktig.

Dører Opprinnelig hvitmalt fyllingsdør med glass-
felt og messingvrider. 

De opprinnelige fyllingsdørene har høy verneverdi med 
opprinnelige dørvridere, hengsler og beslag. Mindre re-
parasjoner og overflatebehandlig med tilsvarende maling 
som eksisterende regnes som ordinært vedliehold. End-
ringer, flytting eller utskifting av dører er søknadspliktig. 

Gulv Parkett lagt i fiskebeinsmønster. Mindre reparasjoner og overflatebehandling med tilsvar-
ende lakk som eksisterende regnes som vedlikehold. 
Større endringer og utskifting er søknadspliktige.  

Fast inventar - -

Belysning Takhengte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet Følgende møbler er listet opp i forskriften 
som fredet, løst inventar: Bokskap (nr. 35), 
skrivebord (nr. 14) og skrivebord (nr. 08)
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Dør ut mot trapperommetDetalj av dør ut mot trapprommetOpprinnelig dør inn mot rom 224Toalett i rom 223Servant i rom 223 

VERNEHENSYN
Korridoren i 2. etasje er godt bevart med mange opprinnelige detaljer, som dører, 
listverk, trekninger. WC i tårnrommet mot Frederiks gate ble trolig etablert i 1919. 

NAVN: Korridor og WC
FUNKSJON: KORRIDOR OG WC
ROM: 222, 223, 216, 228

7 Katalog - interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Rommet har slettpusset, hvitmalt himling 

med hvitmalt, buet trekning i overgang mot 
vegg.

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Slettpussete, hvitmalte vegger Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold 
dersom det brukes tilsvarende puss og malingstype som 
eksisterende. Endring av farge og inngrep i opprinnelig 
kontruksjon er søknadspliktig.

Dører Flere ulike dører; tofløyet, hvitmalt fyllings-
dør med buet overlysvindu ut mot trappe-
rommet. Oljet eller lakket fyllingsdør med 
glassfelt og messinggitter mot utstillings-
salen (224) og biblioteket (226). Opprinne-
lig, hvitmalt fyllingsdører inn til rom 220. 

De opprinnelige fyllingsdørene har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner og overflatebehandlig med tilsvarende 
maling/olje/lakk som eksisterende regnes som ordinært 
vedlikehold. Endringer, flytting eller utskifting av dører er 
søknadspliktig. 

Gulv Terrazzogulv med innfarget mørtel i striper 
langs veggene. 

Gulvoverflaten er opprinnelig og har høy verneverdi. Over-
flaten kan rengjøres, impregneres og poleres med egnede 
midler. Utbedring av riss og små sprekker med spesial-
sparkel tilpasset eksisterende materiale og farge regnes 
som vedlikehold. Større utbedringer er søknadspliktige og 
må utføres av fagfolk. 

Fast inventar - -

Belysning To takhengte, runde kuppellamper Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -
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Navn på bygning

Tekst - vurdering av 2. etasje. 

3. etasje Sentralt i 3. etasje ligger trapperommet, rikt dekorert 
med stukkdekor og gullmalte detaljer. Dekoren er blitt 
tilbakeført og framstår i dag slik Henrik Bull opprinnelig  
utformet det.  En av de store utstillingssalene er beholdt 
i opprinnelig størrelse. De øvrige er blitt avdelt med lett-
vegger og rommer i tillegg til utstillinger også kontorer, 
trapperom og garderobe. I fløyen på nordøstsiden finner vi 
foredragssalen, og i motsatt fløy kontorer.
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Lysekrone nr. 60Fredet benkDetalj av sjablongdekor Detalj av dekor i trappegelenderetTrappegelender av kleberstein

VERNEHENSYN
Rommet er tilbakeført med opprinnelig gulldekor, og det framstår slik Henrik 
Bull utformet det. Det har opprinnelige romform, overflater, dører og ornamen-
ter/detaljer bevart. Vestibylen med trapperom har høy, arkitektonisk verdi, og 
alle tiltak må gjennomføres av kvalifiserte håndverkere og i nært samarbeid med 
Riksantikvaren. 

NAVN: Vestibyle
FUNKSJON: VESTIBYLE/TRAPPEROM
ROM: 301

7 Katalog - interiør, 3. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling med dekorativ, 

gullforgylt taklist.
Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Veggene i trapperommet er slettpussete 
og hvitmalte, med en gullforgylt sjablong-
dekor i den hvelvete buen mot øst.  Mot 
Frederiks gate er det et stort, buet vindu 
med gullforgylt ornamental omramming. 

Veggene har opprinnelige overflater. 

Dører Dørene inn mot utstillingsrommene er 
tofløyete tredører med kvadratiske fyllinger 
og glassfelt, og med buet overlysfelt.

Dørene er opprinnelige og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av treverk og hengsler og overflatebehand-
ling med tilsvarende olje som eksisterende, regnes som 
vedlikehold. Tiltak som medfører utskifting av større deler 
eller hele dørblad eller vindusfelt, er søknadspliktige. 

Gulv Grått terrazzogulv støpt i store ruter, avdelt 
med tynne messinglister. Mot veggene er 
det en bord av rød terrazzo, kantet med 
sorte og hvite mosaikkfliser i sjakkmønster.  
Fotlist av mørk kleberstein. 

Terrazzogulvet er et viktig, opprinnelig element i trappe-
rommet og har høy verneverdi. Overflaten kan rengjøres, 
impregneres og poleres med egnete midler. Utbedring av 
riss og små sprekker med spesialsparkel tilpasset eksiste-
rende materiale og farge, regnes som vedlikehold. Større 
utbedringer er søknadspliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar - -

Belysning To lysekroner, nr. 60 og 62 (se kap. 6 
«Fredet, løst inventar»)

Lysekronene er omfattet av fredningen. Elektriske kom-
ponenter kan skiftes ut ved behov. Flytting eller fjerning 
av lysekronene, samt utskifting av vesentlige deler som 
glasskupler, er søknadspliktig.  

Annet Tre fredete benker, nr. 5 (se kap. 6 «Fredet, 
løst inventar»)

Benkene er listet opp i forskriften som fredet, løst inventar. 
De kan ikke flyttes ut av bygningen uten godkjenning fra 
Riksantikvaren. Alt vedlikehold må utføres av kvalifiserte 
fagfolk.



108

Mosaikkugle nedfelt i terrazzogulvet

DørvriderDetalj av terrazzogulvetUtstillingsinnredningPilaster med stukkdekorDetalj av himling

VERNEHENSYN
Utstillingssalen har beholdt opprinnelig romform og overflater som terrazzogulv, 
himlings- og veggutforming, det meste (inkludert vinduene) er skjult bak store 
montre og installasjoner knyttet til utstillingen. Det er særlig viktig å ta vare på 
dekorative mosaikkfelt i gulvet og utformingen av dragere/pilastre.

NAVN: Utstilling
FUNKSJON: UTSTILLINGSSAL
ROM: 302

7 Katalog - interiør, 3. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset og inndelt i svakt buete 

felt, avdelt av brede dragere. Nedsenket 
grid av hvitt metall har lav verneverdi.

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Pussete, hvitmalte vegger. Veggene deles 
opp av pilastre. De har tilsvarende plasser-
ing og størrelse som i utstillingssalene i 
første etasje, men er slettpusset og uten 
dekor/ornamenter.  

Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold der-
som det brukes puss og malingstype tilsvarende opprinne-
lig. Større endringer og inngrep er søknadspliktige.

Dører Tofløyete fyllingsdører med glassfelt og 
overlysvindu. 

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er det 
brukt innfarget støp, slik at det dannes 
striper i oker og sort. Dekorative felt i dør-
åpningene til tilstøtende rom.

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres med 
egnede midler. Utbedring av riss og små sprekker med 
spesialsparkel tilpasset eksisterende materiale og farge, 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer er søknads-
pliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar Elementer og gjenstander knyttet til ut-
stillingen

Montre og installasjoner er ikke omfattet av forskriftsfred-
ningen. Gjenstandene ivaretas av UiO v/Kulturhistorisk 
museum.

Belysning Takhengte spotter på grid Lampene er knyttet til utstillingen og har lav verneverdi. 
De kan skiftes ut ved behov. 

Annet - -
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Opprinnelig dør ut til rom  306Detalj av sjablongdekorDetalj av glassmaleri i vinduetDetalj av døromrammingOpprinnelig dørvrider

VERNEHENSYN
Foredragssalen ble pusset opp i 2004 og fargemessig tilbakeført til opprinnelig 
fargesetting. Salen har opprinnelige romform, overflater, dører og ornamenter/
detaljer bevart. 

Foredragssalen har høy, arkitektonisk verdi, og alle tiltak må gjennomføres av 
kvalifiserte håndverkere og i nært samarbeid med Riksantikvaren. Det er viktig å 
være oppmerksom på at lysekronene og montrene også er omfattet av fredningen.

NAVN: Foredragssal
FUNKSJON: FOREDRAGSSAL
ROM: 304

7 Katalog - interiør, 3. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset og inndelt i buete felt, 

avdelt av dragere dekorert med trukne og 
gullmalte striper og stukkornamenter. De 
buete feltene er også dekorert med gull-
belagt strekdekor. 

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av maling, trekninger og puss regnes som 
vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling 
og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inn-
grep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Pussete vegger malt i en lys, grågrønn 
farge. Veggene deles opp av organiske 
pilastre som er hvitmalte, kantet med gull- 
forgylling. I overgangen mellom vegg og 
himling er det gipsornamenter med maske-
motiv. 

Mindre reparasjoner av puss og malt overflate regnes som 
ordinært vedlikehold dersom det brukes puss og malings-
type tilsvarende opprinnelig. Større endringer og inngrep 
er søknadspliktige.

Dører Opprinnelige, tofløyete tredører med buet 
overlysfelt. Hvert dørblad har sju kassetter/
fyllinger under en sprosseløs glassrute.

Dørene er opprinnelige og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av treverk og hengsler og overflatebehand-
ling med tilsvarende olje som eksisterende, regnes som 
vedlikehold. Tiltak som medfører utskifting av større deler 
eller hele dørblad eller vindusfelt, er søknadspliktige. 

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er det 
brukt innfarget støp, slik at det dannes stri-
per i rødt og sort. I døråpningen inn til 306 
er det lagt inn mosaikkfliser med museets 
initsialer: HM.

Gulvoverflaten er opprinnelig og har høy verneverdi. Over-
flaten kan rengjøres, impregneres og poleres med egnete 
midler. Utbedring av riss og små sprekker med spesial-
sparkel tilpasset eksisterende materiale og farge, regnes 
som vedlikehold. Større utbedringer er søknadspliktige og 
må utføres av fagfolk. 

Fast inventar - -

Belysning Tre lysekroner (nr. 59 og 61) Lysekronene er fredet som løst inventar. De kan ikke flyt-
tes ut av bygningen uten godkjennelse fra Riksantikvaren. 
Alt vedlikehold må utføres av kvalifiserte fagfolk/konser-
vatorer.

Annet Fredet, løst inventar: tre montre (nr. 28) Fredet, løst inventar kan ikke flyttes ut av bygningen uten 
godkjennelse fra Riksantikvaren. Alt vedlikehold må utfør-
es av kvalifiserte fagfolk/konservatorer.
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Mosaikkinitialer nedfelt i terrazzogulvet

Nye publikumstoaletter i 2009Detalj av himlingVindu mot TullinløkkaDetalj av ny dørPublikumstoaletter

VERNEHENSYN
Rommet ble pusset opp i 2009 og har nye dører inn til publikumstoalettene og til 
rom 309. Ovrige overflater er opprinnelige og har høy verneverdi. Det er viktig å 
ta vare på opprinnelige detaljer som stukkdekor/ornamenter og dekorative ele-
menter i terrazzogulvet. 

NAVN: Garderobe
FUNKSJON: GARDEROBE OG WC
ROM: 306 OG 308

7 Katalog - interiør, 3. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset og inndelt i svakt buete 

felt, avdelt av brede dragere. 
Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Pussete, gråmalte vegger mot rom 302, 
Foredragssalen og yttervegg. Veggen mot 
rom 309 er en nyere lettvegg. Hjørnene  
har smale, trukne pilastre som er hvitmalte.

Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold der-
som det brukes puss og malingstype tilsvarende opprinne-
lig. Større endringer og inngrep er søknadspliktige.

Dører Slett, hvitmalt finérdør inn til rom 211. Døra er av nyere dato. Den har lav verneverdi, men er like-
vel omfattet av fredningen. Utskifting krever godkjenning 
fra Riksantikvaren.

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er 
det brukt innfarget støp, slik at det dannes 
striper i oker og sort. Museets initialer er 
nedfelt i gulvet i døråpningen inn til Fore-
dragssalen. 

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres med 
egnete midler. Utbedring av riss og små sprekker med 
spesialsparkel tilpasset eksisterende materiale og farge, 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer er søknads-
pliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar - -

Belysning Takhengt lysstoffarmatur i to rekker Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -
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Pilaster med stukkdekor

Detalj av gulvetUtstillingsmonterOverlysvindu i døråpningHimling

VERNEHENSYN
Utstillingssalen har beholdt opprinnelig romform og overflater som terrazzogulv, 
himlings- og veggutforming, det meste (inkludert vinduene) er skjult bak store 
montre og installasjoner knyttet til utstillingen. Det er særlig viktig å ta vare på 
dekorative mosaikkfelt i gulvet og utformingen av dragere/pilastre.

NAVN: Utstilling
FUNKSJON: UTSTILLINGSSAL
ROM: 310

7 Katalog - interiør, 3. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen er pusset og inndelt i svakt buete 

felt, avdelt av brede dragere. Nedsenket 
grid av hvitt metall har lav verneverdi.

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Pussete, hvitmalte vegger. Veggene deles 
opp av pilastre. De har tilsvarende plasser-
ing og størrelse som i utstillingssalene i 
første etasje, men er slettpusset og uten 
dekor/ornamenter.  

Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold der-
som det brukes puss og malingstype tilsvarende opprinne-
lig. Større endringer og inngrep er søknadspliktige.

Dører Tofløyete fyllingsdører med glassfelt og 
overlysvindu. 

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er det 
brukt innfarget støp, slik at det dannes  
striper i oker og sort. Dekorative felt i dør-
åpningene til tilstøtende rom.

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres med 
egnete midler. Utbedring av riss og små sprekker med 
spesialsparkel tilpasset eksisterende materiale og farge, 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer er søknads-
pliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar Elementer og gjenstander knyttet til ut-
stillingen.

Montre og installasjoner er ikke omfattet av forskriftsfred-
ningen. Gjenstandene ivaretas av UiO v/Kulturhistorisk 
museum.

Belysning Takhengte spotter på grid Lampene er knyttet til utstillingen og har lav verneverdi. 
De kan skiftes ut ved behov. 

Annet - -
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Opprinnelig dør inn til lagerromAvslutningen på håndløperenTrapp med støpejernsrekkverkMosaikkdekor i døråpningen til 332Trådglassvindu i reposet

VERNEHENSYN
Trapperommet ble etablert av Holger Sinding-Larsen i 1918 for å lage en tilkomst 
til 4. etasje (som samme året ble ombygd fra råloft til kontorer). De nye veggene  
ble støpt av 10 cm betong. Opprinnelige vegger mot 314 og 332 er pussete tegl-
vegger. Sinding-Larsen videreførte elementer som terrazzo på gulv og trappetrinn 
og utformingen av håndløperen. 

Opprinnelige elementer som dører og gulvet i 3. et. har høyest verneverdi, men 
det er også interessant å ta vare på Sinding-Larsens tidlige tilføyelser.

NAVN: Trapperom
FUNKSJON: TRAPP MELLOM 3. OG 4. ET.
ROM: 317 OG 430

7 Katalog - interiør, 3. etasje



117

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Pusset og hvitmalt himling Mindre reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det 

blir gjort med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. 
Større tiltak som medfører inngrep overflaten, er søknads-
pliktige. 

Vegger Pussete og malte vegger (lys gul) Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold 
dersom det brukes puss og malingstype tilsvarende opp-
rinnelig. Større endringer og inngrep er søknadspliktige. 
Veggene mot 316 (lager) og 318 (korridor) er av betong, 
de øvrige er av kalkpusset tegl. 

Dører Dør inn til rom 316 er en enfløyet fyllings-
dør med glassfelt. Foran glasset er det et 
messinggitter i jugendutforming, tegnet av 
Henrik Bull.

Dørene i 3. etasje er opprinnelige og har høy verneverdi. 
Mindre reparasjoner av treverk og hengsler og overflate-
behandling med tilsvarende olje som eksisterende, regnes 
som vedlikehold. Tiltak som medfører utskifting av større 
deler eller hele dørblad eller vindusfelt, er søknadspliktige. 
Dørene i 4. etasje er av nyere dato, men er likevel omfattet 
av fredningen. Endringer og utskiftinger er søknadspliktig. 

Gulv Terrazzogulv, både på gulvet, repos og 
trappetrinn. Sortmalt fotlist.

Rengjøring, impregnering og polering med egnete midler 
regnes som ordinært vedlikehold. Det samme gjelder ut- 
bedring av riss og små sprekker med spesialsparkel til- 
passet eksisterende materiale og farge, regnes som ved- 
likehold. Større utbedringer er søknadspliktige og må 
utføres av fagfolk. 

Fast inventar Støpejernsrekkverk med håndløper av tre Støpejernsdelene kan males opp med tilsvarende mal-
ingstype og farge som eksisterende, og håndløperen kan 
oljes ved behov. Endringer og større tiltak er søknadsplik-
tige. 

Belysning Spotbelysning på skinner Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 
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Fredet skapBildetekstDetalj av stukkdekorDetalj av terrazzogulvetDrager med stukkdekor

VERNEHENSYN
Området mellom tverrfløyen i sør og hovedtrapperommet var opprinnelig en stor 
utstillingssal som senere ble inndelt i korridor og kontorer. Opprinnelige element-
er som dragere og pilastre med stukkdekor, fyllingsdører og terrazzogulv er fort- 
satt bevart. Det er viktig at disse elementene blir tatt vare på ved en eventuell 
framtidig ombygging av arealene. 

NAVN: Korridor/kontorer
FUNKSJON: GANG/KONTOR
ROM: 318, 333, 334, 335, 336

7 Katalog - interiør, 3. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen i korridoren er opprinnelig; pus-

set og inndelt i svakt buete felt, avdelt av 
brede dragere. Himlingen på kontorene er 
slette, trolig malte plater. Opprinnelig him-
ling ligger trolig bak. 

Himlingen har høy verneverdi. Mindre reparasjoner reg-
nes som vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende 
maling og puss som opprinnelig. Større tiltak som med-
fører inngrep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 
Nyere platehimling på kontorene har lavere verneverdi, 
men er likevel omfattet av fredningen. 

Vegger Pussete, hvitmalte vegger. Veggene deles 
opp av dekorative pilastre. Veggene mellom 
kontorene er nyere, malte lettvegger.

Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold 
dersom det brukes puss og malingstype tilsvarende opp-
rinnelig. Større endringer og inngrep er søknadspliktige. 
Lettveggene mellom kontorene har lavere verneverdi, men 
er likevel omfattet av fredningen. Større endringer og fjer-
ning av lettveggene er søknadspliktig. 

Dører Tofløyet fyllingsdører med glassfelt og 
overlysvindu ut til rom 317, slette finérdører 
inn til kontorene.  

Fyllingsdøren er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av treverk og hengsler og overflatebehand-
ling med tilsvarende olje som eksisterende, regnes som 
vedlikehold. Tiltak som medfører utskifting av større 
deler eller hele dørblad eller vindusfelt, er søknadspliktig. 
Finérdørene er av nyere dato, men er likevel omfattet av 
fredningen. Endringer og utskiftinger er søknadspliktige. 

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. Langs veggene er det 
brukt innfarget støp, slik at det dannes  
striper i oker og sort. Dekorative felt i dør-
åpningene til tilstøtende rom.

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres med 
egnede midler. Utbedring av riss og små sprekker med 
spesialsparkel tilpasset eksisterende materiale og farge, 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer er søknads-
pliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar - -

Belysning Takhengte lysstoffarmaturer Lampene er knyttet til utstillingen og har lav verneverdi. 
De kan skiftes ut ved behov. 

Annet Monter nr. 29 Monteren er omfattet av fredningen av løst inventar og kan 
ikke flyttes ut av bygningen uten godkjenning fra Riksanti-
kvaren. Alle vedlikeholdstiltak må utføres av kvalifiserte 
fagfolk/konservator.
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Dør inn til ekspedisjonen (rom 319).Skrivebordet er omfattet av fredningenVinduet mot TullinløkkaNy fyllingsdør med messingvriderGlassmaleri i vinduet

VERNEHENSYN
Kontoret var opprinnelig en del av en større utstillingssal og har et stort vindu 
med glassmaleri ut mot Tullinløkka. Innvendige varevinduer er montert i et 
veggfelt trukket ca. en halv meter inn fra yttervegg. Rommet har det opprinnelige 
terrazzogulvet bevart. Et skrivebord som er med på listen over fredet, løst inven-
tar, er plassert i dette kontoret. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 337

7 Katalog - interiør, 3. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett, malt himling (trolig plater). Opprinne-

lig himling er trolig bevart bak dagens plat- 
er.

Nyere platehimling på kontorene har lavere verneverdi, 
men er likevel omfattet av fredningen. Verneverdiene er 
særlig knyttet til den opprinnelige himlingen.

Vegger Slette, malte lettvegger mot tilstøtende kon-
torer, pusset teglvegg mot yttervegg. 

Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold 
dersom det brukes puss og malingstype tilsvarende opp-
rinnelig. Større endringer og inngrep er søknadspliktige. 
Lettveggene mellom kontorene har lavere verneverdi, men 
er likevel omfattet av fredningen. Større endringer og fjer-
ning av lettveggene er søknadspliktige. 

Dører Nyere fyllingsdør mot rom 319 (ekspedi-
sjon), slett finérdør mot korridor. 

Finérdørene er av nyere dato, men er likevel omfattet av 
fredningen. Endringer og utskiftinger er søknadspliktig. 

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. 

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres med 
egnete midler. Utbedring av riss og små sprekker med 
spesialsparkel tilpasset eksisterende materiale og farge, 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer er søknads-
pliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar - -

Belysning Takhengte lysstoffarmaturer Lampene er knyttet til utstillingen og har lav verneverdi. 
De kan skiftes ut ved behov. 

Annet Skrivebord nr. 09 Skrivebordet er omfattet av fredningen som løst inventar 
og kan ikke flyttes ut av bygningen uten godkjenning fra 
Riksantikvaren. Alle vedlikeholdstiltak må utføres av kvali-
fiserte fagfolk/konservator.
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Messinggitter i art noveau-stil

Døroverfelt med stukkdekorDetalj av dør inn til 337Parti av himlingene er nedsenket.Detalj av terrazzogulvDetalj av stukkdekor

VERNEHENSYN
Kontoret var opprinnelig en del av en større utstillingssal og har et stort vindu 
med glassmaleri ut mot Tullinløkka. Rommet har bevart opprinnelig terrazzo-
gulv, deler av himling og vegg med stukkdekor og fyllingsdør med dekorativt 
messinggitter. 

NAVN: Ekspedisjon
FUNKSJON: EKSPEDISJON
ROM: 319

7 Katalog - interiør, 3. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Opprinnelig himling; pusset og med brede 

dragere med stukkdekor. Deler av himling-
en er senket, men den opprinnelige himlin-
gen ligger trolig bak.

Himlingen har høy verneverdi. Mindre reparasjoner regnes 
som vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende ma-
ling og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører 
inngrep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. Nyere 
platehimling på kontorene har lavere verneverdi, men er 
likevel omfattet av fredningen. 

Vegger Slette, malte lettvegger mot tilstøtende 
kontorer, pusset teglvegg mot korridor og 
yttervegg. Veggene deles opp av dekora-
tive pilastre. 

Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold 
dersom det brukes puss og malingstype tilsvarende opp-
rinnelig. Større endringer og inngrep er søknadspliktige. 
Lettveggene mellom kontorene har lavere verneverdi, men 
er likevel omfattet av fredningen. Større endringer og fjer-
ning av lettveggene er søknadspliktige. 

Dører Nyere fyllingsdør mot rom 319 (ekspedi-
sjon), opprinnelig fyllingsdør med dekorativt 
overfelt og messinggitter foran glasset.  

Døren mot korridoren er opprinnelig og har høy verne- 
verdi. Mindre reparasjoner av treverk og hengsler og over-
flatebehandling med tilsvarende olje som eksisterende, 
regnes som vedlikehold. Tiltak som medfører inngrep i 
dørblad eller vindusfelt, er søknadspliktige. Fyllingsdøren 
inn til rom 337 er av nyere dato, men er likevel omfattet av 
fredningen. Endringer og utskiftinger er søknadspliktige. 

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. 

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres med 
egnete midler. Utbedring av riss og små sprekker med 
spesialsparkel tilpasset eksisterende materiale og farge, 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer er søknads-
pliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar - -

Belysning Takhengte lysstoffarmaturer Lampene er knyttet til utstillingen og har lav verneverdi. 
De kan skiftes ut ved behov. 

Annet - -
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Dør inn til ekspedisjonen

Detalj av opprinnelig vriderWC i tårnrommetKontordørDetalj av døromrammingenDetalj av terrazzogulvet

VERNEHENSYN
Korridoren i 3. etasje er godt bevart, med mange opprinnelige detaljer som dører, 
listverk, trekninger. WC i tårnrommet mot Frederiks gate ble trolig etablert i 1919. 

NAVN: Korridor
FUNKSJON: GANG
ROM: 321, 328 OG 329

7 Katalog - interiør, 3. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Rommet har slettpusset, hvitmalt himling 

med hvitmalt, buet trekning i overgang mot 
vegg.

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate, er 
søknadspliktige. 

Vegger Slettpussete, hvitmalte vegger. Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold 
dersom det brukes tilsvarende puss og malingstype som 
eksisterende. Endring av farge og inngrep i opprinnelig 
kontruksjon er søknadspliktig.

Dører Flere ulike dører; tofløyet, hvitmalt fyllings-
dør med buet overlysvindu ut mot trappe-
rommet. Oljet eller lakkert fyllingsdør med 
glassfelt og messinggitter til ekspedisjonen.  
Nyere fyllingsdør i korridoren med påmon-
tert, opprinnelig messinggitter.

De opprinnelige fyllingsdørene har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner og overflatebehandlig med tilsvarende 
maling/olje/lakk som eksisterende regnes som ordinært 
vedlikehold. Endringer, flytting eller utskifting av dører er 
søknadspliktig. 

Gulv Terrazzogulv med innfarget mørtel i striper 
langs veggene

Gulvoverflaten er opprinnelig og har høy verneverdi. Over-
flaten kan rengjøres, impregneres og poleres med egnede 
midler. Utbedring av riss og små sprekker med spesial-
sparkel tilpasset eksisterende materiale og farge, regnes 
som vedlikehold. Større utbedringer er søknadspliktige og 
må utføres av fagfolk. 

Fast inventar - -

Belysning To takhengte, runde kuppellamper Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -
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Detalj av gulvDetalj av ny dørDetalj av gulv og fotlistHimling og skillevegg

VERNEHENSYN
Opprinnelig ett kontor som er delt i to, med felles vindu ut mot Kristian IVs gate. 
Nyere lettvegger og innvendige vinduer og overlysfelt har lav verneverdi. Verne-
verdiene er knyttet til opprinnelige vegger og overflater. 

NAVN: Kontorer
FUNKSJON: KONTORER
ROM: 323 OG 341

7 Katalog - interiør, 3. etasje

Detalj av vindusnisje

Dør inn til rom 324
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset og hvitmalt himling, avrundet 

mot vegg. 
Mindre reparasjoner av maling, trekninger og puss regnes 
som vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende ma-
ling og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører 
inngrep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Pussete teglvegger mot korridor, yttervegg 
og mot trapperom og rom 234. Nyere lett-
vegg med overlysfelt som avdeling mellom 
kontorene og ut mot den lille gangen mel-
lom 323 og 341. 

Mindre reparasjoner av puss og malt overflate regnes som 
ordinært vedlikehold dersom det brukes puss og malings-
type tilsvarende opprinnelig. Større endringer og inngrep 
er søknadspliktige. Nyere lettvegger har lav verneverdi, 
men er likevel omfattet av fredningen. Ev. framtidig fjer-
ning av dem er søknadspliktig. 

Dører Malte finérdører med glassfelt Dørene har lav verneverdi, men er omfattet av fredningen. 
Utskifting eller fjerning er søknadspliktig. 

Gulv Parkettgulv lagt i fiskebeinsmønster. Mindre reparasjoner og overflatebehandling med tilsvar-
ende lakk som eksisterende regnes som vedlikehold. 
Større endringer og utskifting er søknadspliktig.  

Fast inventar - -

Belysning Takhengte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -
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Kontoret sett mot korridorOpprinnelig ørvriderStavparkett i fiskebeinsmønsterDetalj av døromrammingDetalj av fotlist

VERNEHENSYN
Rommet er godt bevart, med opprinnelig romform, dører, vinduer og trekninger. 
Rommet har høy verneverdi som del av Bulls opprinnelige interiør. Det er viktig 
at man tar vare på romform og detaljer. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 324

7 Katalog - interiør, 3. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett, hvitmalt himling med buet trekning i 

overgang mot vegg.
Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av maling, trekninger og puss regnes som 
vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling 
og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inn-
grep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Slettpussete, hvitmalte vegger Mindre reparasjoner av puss og malt overflate regnes som 
ordinært vedlikehold dersom det brukes tilsvarende puss 
og malingstype som eksisterende. Endring av farge er 
søknadspliktig.

Dører Opprinnelige, hvitmalte fyllingsdører med 
glassfelt og messingvrider 

De opprinnelige fyllingsdørene har høy verneverdi, med 
originale dørvridere, hengsler og beslag. Mindre repara-
sjoner og overflatebehandlig med tilsvarende maling som 
eksisterende, regnes som ordinært vedliehold. Endringer, 
flytting eller utskifting av dører er søknadspliktig. 

Gulv Parkett lagt i fiskebeinsmønster Mindre reparasjoner og overflatebehandling med tilsvar-
ende lakk som eksisterende regnes som vedlikehold. 
Større endringer og utskifting er søknadspliktig.  

Fast inventar - -

Belysning Takhengte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -
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Pilaster med stukkornamentDøroverfelt med stukkornamentMessinggitter i art nouveau-stilSluse Skrivebord

VERNEHENSYN
Rommene har opprinnelig vært en del av en større utstillingssal, men er senere 
blitt avdelt med lettvegger. Verneverdiene er særlig knyttet til originale elementer 
som dør, stukkornamenter, himling, terrazzogulv og vinduer. Nyere lettvegger har 
lavere verneverdi. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 331

7 Katalog - interiør, 3. etasje



131

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Opprinnelig himling; pusset, hvitmalt og 

med brede dragere med stukkdekor.
Himlingen har høy verneverdi. Mindre reparasjoner regnes 
som vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende ma-
ling og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører 
inngrep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. Nyere 
platehimling på kontorene har lavere verneverdi, men er 
likevel omfattet av fredningen. 

Vegger Slett, malt lettvegg mot 332 (utstillingssal) 
og mellom kontoret og slusa (325), pusset 
teglvegg mot korridor og yttervegg. Deler 
av en stukkdekorert pilaster er synlig på 
den ene siden av vinduet. 

Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlikehold 
dersom det brukes puss og malingstype tilsvarende opp-
rinnelig. Større endringer og inngrep er søknadspliktige. 
Lettveggene mellom kontorene har lavere verneverdi, men 
er likevel omfattet av fredningen. Større endringer og fjer-
ning av lettveggene er søknadspliktig. 

Dører Opprinnelig fyllingsdør med overfelt 
dekorert med stukkornamenter. Dørbladet 
har glassfelt med messinggitter, tegnet av 
Hernik Bull i art nouveau-stil.

Døren mot korridoren er opprinnelig og har høy verne- 
verdi. Mindre reparasjoner av treverk og hengsler og over-
flatebehandling med tilsvarende olje som eksisterende, 
regnes som vedlikehold. Tiltak som medfører inngrep i 
dørblad eller vindusfelt, er søknadspliktige. 

Gulv Terrazzogulv støpt i store ruter inndelt av 
smale messinglister. 

Terrazzogulvet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres med 
egnede midler. Utbedring av riss og små sprekker med 
spesialsparkel tilpasset eksisterende materiale og farge, 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer er søknads-
pliktige og må utføres av fagfolk. 

Fast inventar - -

Belysning Takhengte lysstoffarmaturer Lampene er knyttet til utstillingen og har lav verneverdi. 
De kan skiftes ut ved behov. 

Annet Bokhylle (nr. 51) er omfattet av fredningen. Tiltak/vedlikehold skal utføres i samråd med konservator. 
Objektet kan ikke flyttes ut av bygningen uten godkjenning 
fra Riksantikvaren.
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Dør inn til rom 327Opprinnelig dør og vriderBuet nisje mot Frederiks gateStavparkett i fiskebeinsmønster

VERNEHENSYN
Rom 326 ligger helt i sørvestre hjørne av Historisk museum med vindu ut mot 
Frederiks gate og Kristian IVs gate. Vinduet mot Frederiks gate ligger i en stor 
buet nisje. Rom 327 ligger i det avrundete hjørnet mellom vinduene. Rommene er 
godt bevart, med opprinnelig romform, dører, vinduer og trekninger. 

Rommene har høy verneverdi som del av Bulls originale interiør. Det er viktig 
at man tar vare på romform, detaljer og møbler som er omfattet av fredningen. 

NAVN: Pauserom
FUNKSJON: PAUSEROM
ROM: 326 OG 327

7 Katalog - interiør, 3. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Deler av rommet har slettpusset, hvitmalt 

himling. Himlingen (nisjen) mot Frederiks 
gate er buet, slettpusset og hvitmalt. Hvit-
malt, buet trekning i overgang mot vegg.

Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner av maling, trekninger og puss regnes som 
vedlikehold dersom det blir gjort med tilsvarende maling 
og puss som opprinnelig. Større tiltak som medfører inn-
grep i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Slettpussete, gråmalte vegger. Mindre reparasjoner av puss og malt overflate regnes som 
ordinært vedlikehold dersom det brukes tilsvarende puss 
og malingstype som eksisterende. Endring av farge er 
søknadspliktig.

Dører Opprinnelig, hvitmalt fyllingsdør med glass-
felt og messingvrider 

De originale fyllingsdørene har høy verneverdi, med opp-
rinnelige dørvridere, hengsler og beslag. Mindre repara-
sjoner og overflatebehandlig med tilsvarende maling som 
eksisterende, regnes som ordinært vedliehold. Endringer, 
flytting eller utskifting av dører er søknadspliktig. 

Gulv Parkett lagt i fiskebeinsmønster. Mindre reparasjoner og overflatebehandling med tilsvar-
ende lakk som eksisterende regnes som vedlikehold. 
Større endringer og utskifting er søknadspliktig.  

Fast inventar - -

Belysning Takhengte, runde kuppellamper Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -
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Navn på bygning

4. etasje 4. etasje var opprinnelig et råloft, men det ble tidlig behov for 
arealet både til kontorlokaler og lagre. 
Allerede i 1918 bygde arkitekt Holger Sinding-Larsen om hele 
loftsetasjen. Av hensyn til brannsikkerheten ble vegger og og 
himling pusset. Det ble satt inn takvinduer i arealene i midt-
fløyen. 
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett, hvitmalt himling, trolig platekledd. 

Bærende, hvitmalte bjelker
Bjelkene er en del av den opprinnelige bærekon-
struksjonen. Platekledningen er sekundær og har 
lavere verneverdi. Maling og mindre reparasjoner 
med tilsvarende materialbruk/farge regnes som 
vedlikehold. Tiltak som medfører inngrep i eldre og 
opprinnelig konstruksjon, er søknadspliktige. 

Vegger Pussete, hvitmalte teglvegger, trolig opprinne-
lige. Et lite rom/luke i veggen i hvert hjørne mot 
korridoren. 

Maling og mindre reparasjoner med tilsvarende 
materialbruk regnes som vedlikehold. Tiltak som 
medfører inngrep i eldre og opprinnelig konstruk-
sjon, er søknadspliktige. 

Dører Nyere ståldør ut til korridoren Døra har lav verneverdi, men er likevel omfattet av 
fredningen. Utskifting er søknadspliktig. 

Gulv Rommet har to gulvnivåer, begge dekket med 
vinyl- eller linoleumsbelegg. 

Gulvbelegget har lav verneverdi. Utskifting med 
tilsvarende regnes som vedlikehold, endring av 
gulvdekke er søknadspliktig. 

Belysning Lysstoffrør montert på vegg og i tak. Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

Annet Pipeløp med støpejernsluke Pipeløpet ses på Sinding-Larsens tegning fra 1918 
og er opprinnelig. 

VERNEHENSYN
Rommet ble etablert av Sinding-Larsen rundt 1918 og inn-
redet til lager for Etnografisk museum, senere (rundt 1930) 
er det betegnet som loft. Rommet er i dag teknisk rom, og 
store ventilasjonsaggregater fyller det meste av rommet. 
Verneinteressene er knyttet til eldre overflater, det tek-
niske anlegget har ingen verneverdi.

NAVN: Maskinrom
FUNKSJON: TEKNISK ROM
ROM: 401

7 Katalog - interiør, 4. etasje

Store ventilasjonsaggregat fyller det meste av rommet.

To mindre rom/luker, ett på hver side av rommet.
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Trolig platekledd himling, hvitmalt. Maling og mindre reparasjoner med tilsvarende ma-

terialbruk/farge regnes som vedlikehold. Tiltak som 
medfører inngrep i eldre og opprinnelig konstruk-
sjon, er søknadspliktige. 

Vegger Veggen mot maskinrommet 401 er pusset og 
hvitmalt teglvegg. Deler av veggen mot biblio-
teket er trolig også en murvegg. De øvrige 
veggene er platekledde lettvegger. 

Lettveggen mot biblioteket er trolig fra Sinding-Lar-
sens ombygging, de øvrige veggene er opprinne-
lige. Maling og mindre reparasjoner med tilsvarende 
materialbruk/farge regnes som vedlikehold. Tiltak 
som medfører inngrep i eldre og opprinnelig kon-
struksjon, er søknadspliktige. 

Dører Nyere fyllingsdør (kopi av opprinnelig) med 
messingvrider. 

Døra har lavere verneverdi, men er likevel omfattet 
av fredningen. Utskifting er søknadspliktig. 

Gulv Delvis malt stavparkett Parkettgulvet er av eldre dato, mulig opprinnelig 
eller anlagt av Sinding-Larsen i 1918. Oppmaling/
ferdigmaling med samme farge regnes som vedlike-
hold. Endring av gulvet er søknadspliktig.

Belysning Takmonterte lysstoffrør Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

Annet Takvindu Vinduet er av nyere dato, men likevel omfattet av 
fredningen. Utskifting er søknadspliktig. 

VERNEHENSYN
Rommet ble etablert av Sinding-Larsen i 1918 og har beholdt 
romform siden den tid. Veggen mot 401 er opprinnelig og 
har høy verneverdi. 

Buet overgang mellom vegg og himling.

Kontoret sett mot gangen

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 452
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Fredet, løst inventar nr. 20

Fredet, løst inventar nr. 22.1-2Fredet, løst inventar nr. 21Fredet, løst inventar nr. 16Fredet, løst inventar nr. 07Fredet, løst inventar nr. 15 

VERNEHENSYN
Arealet der biblioteket er, ble utformet til kontorbruk av Sinding-Larsen i 1918. 
De korte veggene med pilasteravslutning markerer tidligere kontorinndeling. 
Verneverdiene er særlig knyttet til opprinnelig konstruksjon og Sinding-Larsens 
tilføyelser. 

NAVN: Bibliotek
FUNKSJON: BIBLIOTEK
ROM: 448, 449 OG 450

7 Katalog - interiør, 4. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Hvitmalt himling som skrår mot yttervegg 

med tverrgående dragere, buet mot over-
gang til vegg. Mellom hver drager er det tre 
takvinduer. 

Himlingen er trolig fra ombyggingen i 1918. Maling og 
mindre reparasjoner med tilsvarende materialbruk/farge 
regnes som vedlikehold. Tiltak som medfører inngrep i 
eldre og opprinnelig konstruksjon, er søknadspliktige. 

Vegger De korte tverrveggene er trolig av pusset 
tegl, de øvrige veggene (med unntak av yt-
tervegger) er malte lettvegger. I hjørnet mot  
447 (korridor) er det et kontor (448) oppført 
av lettvegger og med store vinduer på to av 
veggene. Skyvbare bokreoler dekker store 
deler av veggen mot rom 439 (Øst-Asia-
utstillingen).

Verneverdiene er særlig knyttet tll eldre veggkonstruksjo-
ner med pilastre og buet overgang til himlingen. Maling og 
mindre reparasjoner med tilsvarende materialbruk/farge 
regnes som vedlikehold. Tiltak som medfører inngrep i 
eldre og opprinnelig konstruksjon, er søknadspliktige. 

Dører Tofløyete, hvitmalte fyllingsdører både fra 
rom 448 og fra selve biblioteket og ut til kor-
ridoren. Slett finérdør med glassfelt inn til 
rom 448. Nyere, enfløyete fyllingsdører inn 
til rom 439 og ut til 453 gang. 

De tofløyete dørene er opprinnelige og har høy vernever-
di. De kan males opp med samme malingstype og farge. 
Det viktig å ta vare på detaljer som dørvridere, hengsler 
og beslag. Nyere dører og kopier har lavere verneverdi, 
men er likevel omfattet av fredningen. Utskifting er søk-
nadspliktig. 

Gulv Korkimiterende vinyl- eller linoleumsbelegg. 
Siden mot rom 439 har skyvbare bokreoler 
plassert på opphøyd gulv. 

Gulvbelegget er av ukjent alder. Mindre reparasjoner med 
tilsvarende belegg regnes som ordinært vedlikehold, end-
ring av gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar - -

Belysning Takmonterte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet Seks av møblene er oppført på listen over 
fredet, løst inventar. 

Se kap. 6
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Fredet monter, nr. 26

Fredet monter, nr. 25Detalj av pilaster og buedragerMagasinrommets vegger og himlingGulvbelegg i magasinrommet 438

VERNEHENSYN
Rommet ble trolig tatt i bruk som utstillingsrom da kontorene i 4. etasje ble fri-
gitt, etter å ha blitt brukt som kontorer i flere år. På tegning fra 1929 er rommet 
benevnt som «Asiatisk etnogr.». Verneverdiene er særlig knyttet til opprinnelig 
konstruksjon og Sinding-Larsens tilføyelser. 

NAVN: Øst-Asia/magasin
FUNKSJON: UTSTILLING OG LAGER
ROM: 439 OG 438

7 Katalog - interiør, 4. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Hvitmalt himling som skrår mot yttervegg 

med tverrgående dragere, buet mot over-
gang til vegg. Mellom hver drager er det i 
rom 438 tre takvinduer. 

Himlingen er trolig fra ombyggingen i 1918. Maling og 
mindre reparasjoner med tilsvarende materialbruk/farge 
regnes som vedlikehold. Tiltak som medfører inngrep i 
eldre og opprinnelig konstruksjon, er søknadspliktige. 

Vegger De korte tverrveggene er trolig av pusset 
tegl, de øvrige veggene (med unntak av yt-
tervegger) er malte lettvegger. Veggene er 
malt i en lys grå farge i rom 439, mens de 
er hvite med grå pilastre i rom 438. 

Verneverdiene er særlig knyttet tll eldre veggkonstruksjo-
ner med pilastre og buet overgang til himlingen. Maling og 
mindre reparasjoner med tilsvarende materialbruk/farge 
regnes som vedlikehold. Tiltak som medfører inngrep i 
eldre og opprinnelig konstruksjon, er søknadspliktige. 

Dører Nyere, slett finérdør ut til biblioteket, to-
fløyet, malt metalldør ut til gangen i motsatt 
ende. Inn til magasinrommet er det også en 
slett finérdør. 

Nyere dører har lavere verneverdi, men er likevel omfattet 
av fredningen. Utskifting er søknadspliktig. 

Gulv Gråspettet vinylbelegg på gulvet i begge 
rom

Mindre reparasjoner med tilsvarende belegg regnes som 
ordinært vedlikehold, endring av gulvbelegg er søknads-
pliktig. 

Fast inventar - -

Belysning Takmonterte lysstoffarmaturer i rom 438, i 
rom 439 er det i tillegg spotter i tilknytning 
til utstillingen. 

Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet To av monterne er oppført på listen over 
fredet, løst inventar. 

Se kap. 6
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett, hvitmalt himling med luke for tilkomst til 

taket. 
Maling og mindre reparasjoner med tilsvarende ma-
terialbruk/farge regnes som vedlikehold. Tiltak som 
medfører inngrep i eldre og opprinnelig konstruk-
sjon, er søknadspliktige. 

Vegger Slettpussete og hvitmalte teglvegger mot ytter-
vegg. Hvitmalt lettvegg mot rom 444. 

Verneverdiene er særlig knyttet tll eldre veggkon-
struksjoner. Maling og mindre reparasjoner med 
tilsvarende materialbruk/farge regnes som vedlike-
hold. Tiltak som medfører inngrep i eldre og opp-
rinnelig konstruksjon, er søknadspliktige. 

Dører Nyere, slette og hvitmalte finérdører med mes-
singvridere inn til rom 446 og 444. 

Nyere dører har lavere verneverdi, men er likevel 
omfattet av fredningen. Utskifting er søknadspliktig. 

Gulv Korkfliser Mindre reparasjoner og utskifting av enkeltfliser 
regnes som ordinært vedlikehold, endring av gulv-
belegg er søknadspliktig. 

Belysning Takhengte lysstoffarmatur -

Annet To av veggene er dekket av låsbare skap. Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Rommet ble trolig etablert i 1918 i forbindelse med Sinding-
Larsens ombygging. Tidligere var denne fløyen antakelig 
brukt til lager. Det er viktig å ta vare på opprinnelige vindu-
er og veggflatene mot yttervegg. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 445

7 Katalog - interiør, 4. etasje

Øverst til høyre sees luka med tilkomst til taket.

Opprinnelige vinduer mot Frederiks gate
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett himling med overlysvindu Himlingen med overlysvinduer har høy verneverdi. 

Mindre reparasjoner regnes som vedlikehold der-
som det blir gjort med tilsvarende maling og puss 
som opprinnelig. Større tiltak som medfører inngrep 
i opprinnelig overflate eller utskifting av overlysvin-
duer, er søknadspliktige. 

Vegger Slette, hvitmalte vegger Skilleveggen mellom de to kontorene er av nyere 
dato og har lavere verneverdi. De øvrige veggene 
er fra ombyggingen ca. 1918. Mindre reparasjoner 
regnes som ordinært vedlikehold dersom det brukes 
tilsvarende puss og malingstype som eksisterende. 
Endring av farge og inngrep i opprinnlig kontruksjon 
er søknadspliktig.

Dører Opprinnelige fyllingsdører med glassfelt Dørene har høy verneverdi. Mindre reparasjoner, 
som maling med tilsvarende farge og malingstype, 
regnes som ordinært vedlikehold. Større endringer 
eller utskifting er søknadspliktig.

Gulv Korkfliser Mindre reparasjoner og utskifting av enkeltfliser 
regnes som ordinært vedlikehold, endring av gulv-
belegg er søknadspliktig. 

Belysning Takhengte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -

VERNEHENSYN
Opprinnelig ett kontor som er delt i to. Begge kontorene har 
overlysvindu i himlingen og små vinduer høyt oppe på veg-
gen. Overlysvinduene ble trolig etablert i forbindelse med 
ombyggingen tidlig på 1900-tallet. Det er viktig å ta vare 
på romformen og detaljer fra tidlig 1900-tall, så som over-
lysvinduer. 

Overlysvindu

Rom 456 med opprinnelig fyllingsdør

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 442 OG 456
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Rommet har slettpusset, hvitmalt himling med 

hvitmalt, buet trekning i overgang mot vegg.
Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Mindre reparasjoner regnes som vedlikehold der-
som det blir gjort med tilsvarende maling og puss 
som opprinnelig. Større tiltak som medfører inngrep 
i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Slettpussete hvitmalte vegger. Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlike- 
hold dersom det brukes tilsvarende puss og mal-
ingstype som eksisterende. Endring av farge og 
inngrep i opprinnelig kontruksjon er søknadspliktig.

Dører Flere ulike dører; tofløyete, hvitmalte fyllings-
dører inn til biblioteket. Nyere, slette finérdører 
inn til kontorer og slett innerdør med trådglass-
vindu ut til trapperom. 

De opprinnelige fyllingsdørene har høy verneverdi. 
Mindre reparasjoner og overflatebehandlig med til-
svarende maling/olje/lakk som eksisterende regnes 
som ordinært vedliehold. Endringer, flytting eller 
utskifting av dører er søknadspliktig. 

Gulv Kvadratiske korkfliser i størstedelen av korri-
doren, gråspettet linoleum i gangen mellom 
444 og 448. 

Mindre reparasjoner og utskifting av enkeltfliser 
regnes som ordinært vedlikehold, endring av gulv-
belegg er søknadspliktig. 

Belysning Takhengte, runde kuppellamper Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

Annet Eldre, hvitmalte bokskap langs den ene veggen Det er mulig at disse skapene har stått i denne fløy-
en helt siden Sinding-Larsens ombygging. Skapene 
har høy verneverdi og er fredet som fast inventar.

VERNEHENSYN
Korridoren ble trolig etablert i 1918 i forbindelse med 
Sinding-Larsens ombygging, men har senere blitt noe en-
dret.  Likevel har korridoren bevart en del eldre elementer 
som dører (enkelte kan være gjenbrukt fra andre steder i 
bygningen). De veggfaste skapene er nevnt spesielt i fred-
ningsforskriften som fredet fast inventar.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR OG LAGER
ROM: 440 OG 447

7 Katalog - interiør, 4. etasje

Korridoren sett mot WC

Opprinnelig dørvrider
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling Himlingen er opprinnelig og har høy verneverdi. 

Mindre reparasjoner regnes som vedlikehold der-
som det blir gjort med tilsvarende maling og puss 
som opprinnelig. Større tiltak som medfører inngrep 
i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Slettpussete, hvitmalte vegger, men den buete 
veggen bak toalettet er flislagt med hvite, kvad-
ratiske fliser. 

Mindre reparasjoner regnes som ordinært ved-
likehold dersom det brukes tilsvarende puss og 
malingstype som eksisterende. Endring av farge og 
inngrep i opprinnelig kontruksjon er søknadspliktig.

Dører Opprinnelig, hvitmalt fyllingsdør inn til rom 445, 
men nyere messingvrider. 

Opprinnelige fyllingsdør har høy verneverdi. Mindre 
reparasjoner og overflatebehandlig med tilsvarende 
maling/olje/lakk som eksisterende regnes som ordi-
nært vedlikehold. Endringer, flytting eller utskifting 
av dører er søknadspliktig. 

Gulv Flislagt gulv med sorte og gule kvadratiske 
fliser, delvis lagt i sjakkmønster.

Mindre reparasjoner og utskifting av enkeltfliser 
med fliser av samme farge og kvalitet regnes som 
ordinært vedlikehold. Større tiltak og endring av 
hele gulvbelegget er søknadspliktig. 

Belysning Takhengte, runde kuppellamper Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

Annet -

VERNEHENSYN
Toalettrommet ble trolig etablert av Sinding-Larsen tidlig 
på 1900-tallet. Flisene er trolig fra den tiden og bør tas vare 
på. Nyere sanitærutstyr har lav verneverdi. 

NAVN: WC og forrom
FUNKSJON: TOALETT
ROM: 446 OG 458

Himling med loftsluke

Toalettrommet med sjakkmønstret gulv
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Dør inn til rom Konsoll under hylleLinoleumsbelegg på gulvetKnaggFredet, løst inventar nr. 57.1-7

VERNEHENSYN
Rom 444 ble trolig etablert av Sinding-Larsen rundt 1918, i forbindelse med 
ombyggingen av loftet til kontorer. Rommet har en veggfast innredningen med 
bokskap med glassdører på alle veggene. Den faste innredningen er spesielt nevnt 
i fredningsforskriften. Taklampa er oppført på lista over fredet, løst inventar. Det 
er derfor viktig at alle tiltak i dette rommet avklares med Riksantikvaren.  

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 444

7 Katalog - interiør, 4. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett himling med overlysvindu (8 ruter) Himlingen med overlysvinduer har høy verneverdi. Mindre 

reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate eller 
utskifting av overlysvinduer, er søknadspliktige. 

Vegger Veggene er dekket av veggfaste bokskap 
med glassdører. Der veggen er synlig, er 
den malt med gullmaling. 

Opprinnelig fargesetting er usikker. Dersom gullmalingen 
er påført samtidig med radiatoren (som også er malt med 
gullmaling), så er den ikke av veldig høy alder. Ev. farge-
endring må likevel avklares med Riksantikvaren. 

Dører Tofløyet, slett finérdør ut til korridoren. 
Fyllingsdører med glassfelt inn til tilstøt-
ende kontorer. 

Dørene ut til korridoren er trolig av nyere dato. Fyllings- 
dørene er enten opprinnelige eller satt inn av Sinding-Lar-
sen. Samtlige er omfattet av fredningen. Mindre reparasjo-
ner og overflatebehandlig med tilsvarende maling/olje/lakk 
som eksisterende regnes som ordinært vedliehold. End-
ringer, flytting eller utskifting av dører er søknadspliktig. 

Gulv Beige, spettet linoleumsbelegg  Gulvet rengjøres med produkter tilpasset linoleum. End-
ring av gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Plassbygd skapinnredning fra gulv til tak. 
Bokskapene har glassdører og brunmalt 
treverk.

Innredningen er fredet. Mindre reperasjoner som malings- 
flikking og ev. utskifting av ødelagte glass, regnes som  
ordinært vedlikehold. Større reparasjoner må gjøres i 
samråd med Riksantikvaren og utføres av kvalifiserte 
fagfolk. Endringer eller fjerning av innredningen er søk-
nadspliktig.

Belysning To opprinnelige takplafonder, nr: 57.1-7. 
Lampene er oppført på listen over fredet, 
løst inventar. 

Se. kap. 6

Annet - -
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Fredet, fast inventar: BokhyllerOverlysvinduet i rom 443Gulvbelegg og fotlistDetalj av fredet bokhylleVindu ut mot Kristian IVs gate

VERNEHENSYN
Opprinnelig et kontor som er delt i to. Begge kontorene har overlysvindu i him-
lingen og små vinduer høyt oppe på veggen. Overlysvinduene ble trolig etablert 
i forbindelsen med ombyggingen tidlig på 1900-tallet. Det er viktig å ta vare på 
romformen og detaljer fra tidlig 1900-tall med overlysvinduer og bokreoler. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: TEKST
ROM: 443 OG 457

7 Katalog - interiør, 4. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett himling med overlysvindu Himlingen med overlysvinduer har høy verneverdi. Mindre 

reparasjoner regnes som vedlikehold dersom det blir gjort 
med tilsvarende maling og puss som opprinnelig. Større 
tiltak som medfører inngrep i opprinnelig overflate eller 
utskifting av overlysvinduer, er søknadspliktige. 

Vegger Slette, hvitmalte vegger Skilleveggen mellom de to kontorene er av nyere dato og 
har lavere verneverdi. De øvrige veggene er fra ombyggin-
gen ca. 1918. Trolig er bokhylla fra samme periode, mulig 
eldre. Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlike-
hold dersom det brukes tilsvarende puss og malingstype 
som eksisterende. Endring av farge og inngrep i opprinne-
lig kontruksjon er søknadspliktig.

Dører Slette, nyere finérdører ut til korridor Dørene er av nyere dato og har lavere verneverdi. De er 
likevel omfattet av fredningen. Utskifting er søknadspliktig. 

Gulv Kvadratiske korkfliser Mindre reparasjoner og utskifting av enkeltfliser regnes 
som ordinært vedlikehold, endring av gulvbelegg er søk-
nadspliktig. 

Fast inventar Veggfast bokhylle, delvis hvitmalt Innredningen er fredet. Mindre reparasjoner som mal-
ingsflikking og ev. utskifting av ødelagte glass, regnes 
som ordinært vedlikehold. Større reparasjoner må gjøres 
i samråd med Riksantikvaren og utføres av kvalifiserte 
fagfolk. Endringer eller fjerning av innredningen er søk-
nadspliktig.

Belysning Takhengte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett, hvitmalt himling Mindre reparasjoner regnes som vedlikehold der-

som det blir gjort med tilsvarende maling og puss 
som opprinnelig. Større tiltak som medfører inngrep 
i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Slette, hvitmalte vegger Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlike-
hold dersom det brukes tilsvarende puss og mal-
ingstype som eksisterende. Endring av farge og 
inngrep i opprinnelig konstruksjon er søknadspliktig.

Dører Nyere, slette ståldører Dørene har lav verneverdi, men er likevel omfattet 
av fredningen. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv Terrazzogulv med sort fotlist av plast Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres  
med egnete midler. Utbedring av riss og små sprek- 
ker med spesialsparkel tilpasset eksisterende mate-
riale og farge regnes som vedlikehold. Større utbed-
ringer er søknadspliktige og må utføres av fagfolk. 

Belysning Lysstoffrør montert bak lister i himlingen Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Korridoren ble laget i 1918 som forbindelse mellom kontor-
lokalene på hver side. Det er viktig å ta vare på terrazzo-
gulvet, som trolig er etablert på denne tiden.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 426

7 Katalog - interiør, 4. etasje

Gangen sett mot rom 422

Detalj av terrazzogulvet
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett, hvitmalt himling Mindre reparasjoner regnes som vedlikehold der-

som det blir gjort med tilsvarende maling og puss 
som opprinnelig. Større tiltak som medfører inngrep 
i opprinnelig overflate, er søknadspliktige. 

Vegger Slette, hvitmalte vegger Mindre reparasjoner regnes som ordinært vedlike-
hold dersom det brukes tilsvarende puss og mal-
ingstype som eksisterende. Endring av farge og 
inngrep i opprinnelig konstruksjon er søknadspliktig.

Dører Nyere, slette dører Dørene har lav verneverdi, men er likevel omfattet 
av fredningen. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv Gulv med vinyl- eller linoleumsbelegg med sort 
fotlist av plast

Overflaten kan rengjøres, impregneres og poleres  
med egnete midler. Utbedring av riss og små sprek- 
ker med spesialsparkel tilpasset eksisterende mate- 
riale og farge, regnes som vedlikehold. Større ut-
bedringer er søknadspliktige. 

Belysning Lysstoffrør montert bak lister i himlingen Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Tidlig på 1900-tallet ble dette rommet brukt til lager for 
Etnografisk museum. En tegning fra 1929 viser rommet delt 
i to; dame- og herretoalett. Senere er det blitt endret og delt 
i mindre rom. Verneverdiene er i hovedsak knyttet til eldre 
og opprinnelige overflater.

NAVN: Lager og WC
FUNKSJON: LAGER OG WC
ROM: 427, 428, 429, 430

Dører inn til toalettene

Toalett med nyere innredning
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Rommet sett mot 418 Snekkerverksted.Trapp opp til rom 426Detalj av gulvBuet gjennomgang 

VERNEHENSYN
Arealet ble utformet av Sinding-Larsen i 1918 til kontorbruk. De korte veggene 
med pilasteravslutning markerer tidligere kontorinndeling. Verneverdiene er sær-
lig knyttet til opprinnelig konstruksjon og Sinding-Larsens tilføyelser. 

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 422

7 Katalog - interiør, 4. etasje

Detalj av vegg/listverk
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Hvitmalt himling som skrår mot yttervegg 

med tverrgående dragere, buet mot over-
gang til vegg. Mellom hver drager er det i 
ytre rom tre takvinduer. 

Himlingen er trolig fra ombyggingen i 1918. Maling og 
mindre reparasjoner med tilsvarende materialbruk/farge 
regnes som vedlikehold. Tiltak som medfører inngrep i 
eldre og opprinnelig konstruksjon, er søknadspliktige. 

Vegger De korte tverrveggene er trolig av pusset 
tegl, de øvrige veggene (med unntak av yt-
tervegger) er nyere lettvegger/glassvegger i 
sorte rammer.

Verneverdiene er særlig knyttet tll eldre veggkonstruksjo-
ner med pilastre og buet overgang til himlingen. Maling og 
mindre reparasjoner med tilsvarende materialbruk/farge 
regnes som vedlikehold. Tiltak som medfører inngrep i 
eldre og opprinnelig konstruksjon, er søknadspliktige. 

Dører Nyere ståldør ut til 426 (korridor) og 418 
(Snekkerverksted), tofløyet, malt metalldør 
ut til gangen i motsatt ende. Glassdører inn 
til tilstøtende kontorer.

Nyere dører har lavere verneverdi, men er likevel omfattet 
av fredningen. Utskifting er søknadspliktig. 

Gulv Gråspettet, grått linoleumsbelegg på gulvet 
i begge rom

Mindre reparasjoner med tilsvarende belegg regnes som 
ordinært vedlikehold, endring av gulvbelegg er søknads-
pliktig. 

Fast inventar - -

Belysning Takmonterte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -



154

Bildetekst.

Dør mellom 424 og 425Takvindu med persienneDetalj av drager og skråhimlingDetalj av gulvbeleggTakvinduer i skråhimlingen

VERNEHENSYN
Arealet ble utformet av Sinding-Larsen i 1918 til kontorbruk. De korte veggene 
med pilasteravslutning markerer tidligere kontorinndeling. Verneverdiene er sær-
lig knyttet til opprinnelig konstruksjon og Sinding-Larsens tilføyelser. 

NAVN: Laboratorium
FUNKSJON: LABORATORIUM
ROM: 424 OG 425

7 Katalog - interiør, 4. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Hvitmalt himling som skrår mot yttervegg, 

med tverrgående dragere, buet mot over-
gang til vegg. Mellom hver drager er det tre 
takvinduer. 

Himlingen er trolig fra ombyggingen i 1918. Maling og 
mindre reparasjoner med tilsvarende materialbruk/farge 
regnes som vedlikehold. Tiltak som medfører inngrep i 
eldre og opprinnelig konstruksjon, er søknadspliktige. 

Vegger De korte tverrveggene er trolig av pusset 
tegl, de øvrige veggene (med unntak av 
yttervegger) er nyere lettvegger/glass- 
vegger i sorte rammer.

Verneverdiene er særlig knyttet tll eldre veggkonstruksjo-
ner med pilastre og buet overgang til himlingen. Maling og 
mindre reparasjoner med tilsvarende materialbruk/farge 
regnes som vedlikehold. Tiltak som medfører inngrep i 
eldre og opprinnelig konstruksjon, er søknadspliktige. 

Dører Slette, tofløyete finérdører med overlys-
vindu ut til rom 422. 

Nyere dører har lavere verneverdi, men er likevel omfattet 
av fredningen. Utskifting er søknadspliktig. 

Gulv Gråspettet, grått linoleumsbelegg på gulvet 
i begge rom

Mindre reparasjoner med tilsvarende belegg regnes som 
ordinært vedlikehold, endring av gulvbelegg er søknads-
pliktig. 

Fast inventar - -

Belysning Takmonterte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske komponenter 
kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere lamper av-
klares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett himling, delvis gulmalt, delvis sortmalt. Fargesettingen har lav verneverdi. Større tiltak som 

medfører inngrep i eldre eller opprinnelig overflate, 
er søknadspliktige. 

Vegger Slette, vegger, delvis gulmalt, delvis sortmalt. Fargesettingen har lav verneverdi. Større tiltak som 
medfører inngrep i eldre eller opprinnelig overflate, 
er søknadspliktige. 

Dører Nyere, malt ståldør Dørene har lav verneverdi, men er likevel omfattet 
av fredningen. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv Gråspettet, grått linoleumsbelegg på gulvet i 
begge rom.

Mindre reparasjoner med tilsvarende belegg regnes 
som ordinært vedlikehold, endring av gulvbelegg er 
søknadspliktig. 

Belysning Takmonterte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -

VERNEHENSYN
Rommet er tegnet inn på en plantegning fra 1929, men 
ikke på Sinding-Larsens tegning fra 1918. Rommet var 
tidligere delt i to, veggen er fjernet/skåret ut i nyere tid. 

NAVN: Mørkerom
FUNKSJON: FOTO
ROM: 402 OG 403

7 Katalog - interiør, 4. etasje

Mørkerommet sett mot 426

Spor etter tidligere delevegg
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Hvitmalt himling som skrår mot yttervegg med 

tverrgående dragere, buet mot overgang til 
vegg. Mellom hver drager er det tre takvinduer. 

Himlingen er trolig fra ombyggingen i 1918. Maling 
og mindre reparasjoner med tilsvarende material-
bruk/farge regnes som vedlikehold. Tiltak som med-
fører inngrep i eldre og opprinnelig konstruksjon, er 
søknadspliktige. 

Vegger De korte tverrveggene er trolig av pusset tegl, 
de øvrige veggene (med unntak av ytterveg-
ger) er nyere lettvegger/glassvegger i sorte 
rammer.

Verneverdiene er særlig knyttet tll eldre veggkon-
struksjoner med pilastre og buet overgang til himlin-
gen. Maling og mindre reparasjoner med tilsvarende 
materialbruk/farge regnes som vedlikehold. Tiltak 
som medfører inngrep i eldre og opprinnelig kon-
struksjon, er søknadspliktige. 

Dører Nyere ståldør ut til 422 (korridor) og 418 
(Snekkerverksted), tofløyet, malt metalldør ut 
til gangen i motsatt ende. Glassdører inn til 
tilstøtende kontorer.

Nyere dører har lavere verneverdi, men er likevel 
omfattet av fredningen. Utskifting er søknadspliktig. 

Gulv Gråspettet, grått linoleumsbelegg på gulvet i 
begge rom.

Mindre reparasjoner med tilsvarende belegg regnes 
som ordinært vedlikehold, endring av gulvbelegg er 
søknadspliktig. 

Belysning Takmonterte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - - 

VERNEHENSYN
Arealet ble utformet av Sinding-Larsen i 1918 til kontor-
bruk. De korte veggene med pilasteravslutning markerer 
tidligere kontorinndeling. Verneverdiene er særlig knyttet 
til opprinnelig konstruksjon og Sinding-Larsens tilføyelser.

Rom 404 med kontorer langs yttervegg.

NAVN: Kontorer
FUNKSJON: KONTOR/MØTEROM
ROM: 404 TIL 410

Bildetekst



158

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Hvitmalt himling som skrår mot yttervegg med 

tverrgående dragere, buet mot overgang til 
vegg. Mellom hver drager er det tre takvinduer. 
Lyddempende plater. 

Himlingen er trolig fra ombyggingen i 1918. Maling 
og mindre reparasjoner med tilsvarende material-
bruk/farge regnes som vedlikehold. Tiltak som med-
fører inngrep i eldre og opprinnelig konstruksjon, er 
søknadspliktige. 

Vegger De korte tverrveggene er trolig av pusset tegl, 
de øvrige veggene (med unntak av ytterveg-
ger) er nyere lettvegger/glassvegger i sorte 
rammer.

Verneverdiene er særlig knyttet tll eldre veggkon-
struksjoner med pilastre og buet overgang til himlin-
gen. Maling og mindre reparasjoner med tilsvarende 
materialbruk/farge regnes som vedlikehold. Tiltak 
som medfører inngrep i eldre og opprinnelig kon-
struksjon, er søknadspliktige. 

Dører Nyere stål- og finérdører til samtlige rom Nyere dører har lavere verneverdi, men er likevel 
omfattet av fredningen. Utskifting er søknadspliktig. 

Gulv Umalt stavparkett, mulig opprinnelig Gulvet beholdes umalt. Mindre reparasjoner med 
tilsvarende materialer regnes som ordinært vedlike-
hold. Større endringer er søknadspliktige. 

Belysning Takmonterte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -

VERNEHENSYN
Arealet ble utformet av Sinding-Larsen i 1918 til kontor-
bruk. Senere er det blitt endret flere ganger og vegger 
flyttet. Verneverdiene er særlig knyttet til opprinnelig 
konstruksjon og Sinding-Larsens tilføyelser.

NAVN: Snekkerverksted
FUNKSJON: VERKSTED
ROM: 411, 412, 413, 414

7 Katalog - interiør, 4. etasje

Verkstedet med lyddempende plater i himlingen

Rom 411
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett himling med overlysvinduer og dragere Vinduene er av nyere dato og har lavere verneverdi. 

De er likevel omfattet av fredningen, og utskifting 
er søknadspliktig. Maling og mindre reparasjoner 
med tilsvarende materialbruk/farge regnes som 
vedlikehold. Tiltak som medfører inngrep i eldre og 
opprinnelig konstruksjon, er søknadspliktige. 

Vegger Hovedsakelig pussete, hvitmalte teglvegger. 
Lettvegger mot rom 415 og 416 

Verneverdiene er særlig knyttet tll eldre veggkon-
struksjoner. Maling og mindre reparasjoner med 
tilsvarende materialbruk/farge regnes som vedlike-
hold. Tiltak som medfører inngrep i eldre og opprin-
nelig konstruksjon, er søknadspliktige. 

Dører Nyere stål- og finérdører til samtlige rom Nyere dører har lavere verneverdi, men er likevel 
omfattet av fredningen. Utskifting er søknadspliktig. 

Gulv Gråspettet, grått linoleumsbelegg på gulvet i 
begge rom.

Mindre reparasjoner med tilsvarende belegg regnes 
som ordinært vedlikehold, endring av gulvbelegg er 
søknadspliktig. 

Belysning Takmonterte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

Annet Små vinduer plassert parvis høyt på veggen. Vinduene er opprinnelige og har høy verneverdi. 
Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold. Større endringer og utskifting 
er søknadspliktige. 

VERNEHENSYN
På Sinding-Larsens tegning fra 1918 er også dette arealet 
vist som kontor. Når det ble omgjort til verksted, er uvisst. 
Verneverdiene er særlig knyttet til opprinnelig konstruksjon 
og Sinding-Larsens tilføyelser.

Verkstedet med overlysvinduer

NAVN: Snekkerverksted
FUNKSJON: SNEKKERVERKSTED
ROM: 415, 416, 417 OG 418

Bildetekst
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Hvitmalt himling som skrår mot yttervegg. Tre 

takvinduer i skråhimlingen
Himlingen er trolig fra ombyggingen i 1918. Maling 
og mindre reparasjoner med tilsvarende material-
bruk/farge regnes som vedlikehold. Tiltak som med-
fører inngrep i eldre og opprinnelig konstruksjon, er 
søknadspliktige. 

Vegger Deler av veggene er av pusset tegl, deler av 
veggene er nyere lettvegger. Veggen ut mot 
rom 422 er av glass i sorte rammer.

Verneverdiene er særlig knyttet tll opprinnelige og 
eldre veggkonstruksjoner. Maling og mindre repara-
sjoner med tilsvarende materialbruk/farge regnes 
som vedlikehold. Tiltak som medfører inngrep i eld-
re og opprinnelig konstruksjon, er søknadspliktige. 

Dører Glassdør ut til rom 422 Nyere dører har lavere verneverdi, men er likevel 
omfattet av fredningen. Utskifting er søknadspliktig. 

Gulv - -

Belysning Takmonterte lysstoffarmaturer Lampene har ingen verneverdi. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov. Utskifting av nyere 
lamper avklares med Eiendomsavdelingen. 

Annet - -

VERNEHENSYN
Kontoret ble utformet av Sinding-Larsen i 1918 til kontor-
bruk. Senere er rommet blitt endret flere ganger. Verne-
verdiene er særlig knyttet til opprinnelig konstruksjon og 
Sinding-Larsens tilføyelser.

NAVN: Laboratorium
FUNKSJON: LAB
ROM: 423

7 Katalog - interiør, 4. etasje

Nyere delevegg

Laboratoriet sett mot Tullinløkka
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8.1  |  BAKGRUNN
Universitetsmuseene som i 1902 ble samlet under ett tak på Tullin-
løkka, var opprinnelig tre selvstendige museer med ulik historie og 
bakgrunn. Oldsaksamlingen var det eldste av dem. “Antiquitets-
kommisjonen” i Selskabet for Norges Vel ble opprettet i 1811 med 
lokaler i Christianias katedralskole og regnes som museets forløp-
er. Samme år ble Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania 
opprettet, og etter noen år overtok universitetet Antiquitetskom-
misjonens samlinger. Museet “Samlingen av nordiske Oldsager” 
fikk et beskjedent lokale i Universitetsgården i Prinsens gate og 
åpnet 30. november 1929. Universitetets Myntkabinett ble etablert 
i 1817. Bakgrunnen var innkjøpet av 6000 antikke mynter fra den 
kongelige samlingen i København. I 1835 åpnet Myntkabinettet 
utstillinger for publikum i samme gård som Oldsaksamlingen. 

Da det nye universitetskomplekset stod ferdig i Karl Johans gate 
47 i 1852, flyttet begge museene inn der. De fikk lokaler i Domus 
Academicas 2. etasje, ut mot Universitetsgata. Oldsaksamlingens 
utstilling var inndelt i hovedperiodene steinalder, jernalder, vik- 
ingtid og middelalder. Og i Myntkabinettets lokaler ble utvalgte 
myntserier utstilt i spesialbygde pultmontre. Etnografisk museum 
ble stiftet i 1854, men åpnet utstillinger først i 1857. Museet holdt 
først til i små rom i Domus Medias loftsetasje, men etter at Uni-
versitetets kjemiske laboratorium stod ferdig i Frederiks gate 3, 
overtok de også lokaler i Domus Medias hovedetasje. 

Samlingene vokste raskt, og det ble trangt om plassen for de tre 
kulturhistoriske museene som holdt til i Karl Johans gate. Utgrav-
ingene av gravhauger hadde tilført Oldsaksamlingen store samlin-
ger, særlig fra jernalder og vikingtid. Etnografisk museums sam-
ling vokste også betydelig i siste halvdel av 1800-tallet. En stor 
del av samlingene måtte magasineres utenfor utstillingssalene. 
Allerede i 1875 kom spørsmålet om et nybygg opp. 

Historikk8

8.2  |  PLANLEGGING OG UTBYGGING
De første planene som ble utarbeidet, omfattet, i tillegg til utstil-
lingslokaler for samlingene, også lokaler for å stille ut de to viking-
skipene (Tuneskipet og Gokstadskipet). Senere gikk man bort fra 
den tanken og besluttet at skipene skulle stilles ut i Universitets-
hagen. 

Det ble enighet om å avholde en arkitektkonkurranse, og i 1899 
forelå programutkastet. Programmet ga en rekke klare føringer 
når det gjaldt plassering, romprogram og fasadenes utforming. 
Den unge arkitekten Karl August Henriksen vant konkurran-
sen, med sitt utkast i tyskpreget nyrenessanse. Henriksen døde 
før byggeprosjektet kom i gang, og arkitekt Henrik Bull ble spurt 
om å videreføre arbeidet, med Henriksens planer som utgangs-
punkt. Henrik Bull beholdt i hovedtrekk Henriksens fasadeuttykk 
og grunnplan, men tilførte bygningen en ny stildrakt. Han gjorde 
også enkelte endringer når det gjaldt innvendig hovedtrapp. Der 
Henriksen hadde tegnet et sentralt plassert trappeløp som delte 
seg i ett løp til hver side, tegnet Bull et løp i hver halvetasje gjen-
nom hele bygningens høyde. 

Henriksen hadde gitt fasadene et preg av tysk nyrenessanse. På 
slutten av 1800-tallet vokste det imidlertid fram et nytt stiluttrykk 
i europeisk arkitektur, som et motsvar til samtidens bruk av histo-
riske stiler. Den nye stilen (art nouveau, eller jugendstil som den 
ble kalt i tyskspråklige land) hentet bl.a. inspirasjon fra naturens 
organiske former, folkekunst, myter og legender. Man la vekt på 
lys og romfølelse, nye kombinasjoner av materialer og utradisjon- 
elle vindusformer, gjerne i kombinasjon med glassmalerier. Selv 
om stilarten hadde klare fellestrekk, fikk den også høyst forskjel-
lige, regionalt karakteristiske uttrykk. 

Henrik Bull ble raskt begeistret for den nye stilen og hentet sær-
lig inspirasjon fra Wien. Dette kommer til uttrykk i interiørdeko-
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egen og personlig syntese av de internasjonale retningene (sen 
historisme og art nouveau/jugend) og de nasjonale tradisjonene 
(stavkirker og lokal byggeskikk i tømmer). Han vil huskes som en 
fremragende formgiver, fra monumentale bygg som Historisk Mu-
seum ned til Lohengrin-sjokoladen. Han hadde også stor betyd-
ning som direktør for Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 
1912–34.

Bull ble født inn i en kjent, høyborgerlig familie som også teller 
betydelige kunstnere. Hans far var blant landets fremste arkitek-
ter midt på 1800-tallet (Georg Andreas Bull, arkitekt for Univer-
sitetets kjemiske laboratorium i Frederiks gate 3). Henrik Bull 
begynte sin utdannelse ved Kristiania tekniske skole og Den kgl. 
Tegneskole samme sted 1883–84, men studerte så arkitektur ved 
Technische Hochschule i Charlottenburg i Berlin 1884–86. Ut-
dannelsen ble avsluttet 1887–88 i Johannes Otzens Meisteratelier 
für Architektur ved Akademie der Künste i Berlin.

Bull fikk allerede i studietiden sitt første store oppdrag, Paulus 
kirke på Grünerløkka (renovert og restaurert 2013–17). Den er et 
skoleeksempel på den tyskpregete, nygotiske kirkearkitekturen 
som opptrer så tallrikt i Norge i denne perioden, et av de mest vel-
lykkete eksemplene i Norge. Kirken er vel tilpasset den regulering 
som hans far hadde utarbeidet mange år tidligere. På denne tiden 
var også Bull sterkt opptatt av vår nasjonale trearkitektur og målte 
opp en rekke stavkirker. 

Nationaltheatret i Kristiania ble hans neste store oppdrag. Byg-
ningen er etter samtidige tyske forbilder komponert sammen av 
ulike blokker som viser de enkelte funksjonene i en teaterbygning. 
I tillegg tegnet Henrik Bull også den gamle Regjeringsbygningen 
(nå Finansdep.) og en rekke store villaer. Konkurranseutkastet til 
Kongevillaen på Voksenkollen i Kristiania er et meget interessant 
prosjekt, der dragestilen er forlatt til fordel for en enklere trestil 
basert på vår hjemlige 1600- og 1700-talls byggeskikk i tre. 

rasjonene med bruk av kombinasjonen hvitt og gull. Bull beholdt 
Henriksens symmetri og hovedtrekk i fasaden, men ga bygningen 
en mer skulpturell form gjennom sidefløyenes og det framtrukne 
midtpartiets avrundete former og etasjeskillene som bukter seg 
rundt bygningen. Det mest karakteristiske ved Henrik Bulls vid-
ereutvikling av Henriksens utkast, var likevel ornamentikken. I 
konkurranseprogrammet het det at man ønsket «enkle og lidet 
komplicerede Detaljformer». Dette prinsippet ble tydelig forkastet 
etter at Bull overtok prosjekteringen. Han tilførte både fasadene 
og interiørene ornamentikk og dekor med inspirasjon både fra den 
europeiske jugendstilen, elementer fra vår egen historie og folke-
kunst og symboler som ugler (kunnskap) og unge fakkelbærere 
(folkeopplysning). 

I 1897 startet grunnundersøkelsene. Grunnen besto av blåleire i 
en dybde på over 14 meter. Dette resulterte i et omfattende fun-
damenteringsarbeid. Ifølge byggemeldingen (fra 1898) måtte det  
2000 pæler 10–12 meter lange til for å gi denne monumentalbyg-
ningen et stabilt fundament. Over pælene ble det lagt et lag med 
kult og en 1,2 meter tykk betongsåle, armert med jernbaneskin-
ner. Selve bygningen ble oppført i tre etasjer med kjeller og loft, 
oppmurt av teglstein i kalkmørtel. I konkurransegrunnlaget heter 
det at teglstein og forblendingsstein skulle være norskprodusert, 
men det framgår ikke om kravet ble fulgt. Taket ble tekket med 
metallplater. I kjelleren, mot Kristian IVs gate ble det blant annet 
innredet en leilighet (trolig til vaktmester) og verksted. Bygningen 
fikk sentralvarme med fire piper, og det ble innredet fire torvstrø-
klosetter med avtrekk over takflaten. 

8.3  |  HENRIK BULL (1865–1953)
Henrik Bull var landets fremste arkitekt i tiårene rundt 1900. Han 
hadde en særlig evne til å mestre monumentale oppgaver, der han 
maktet å skape en harmonisk balanse mellom den store, sluttede 
formen, de enkelte arkitektoniske leddene og de utsøkte, dekora-
tive elementene. Som ingen annen i sin samtid skapte han en sær-
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I 1908 ble Bull lærer i tegning ved Statens Håndverks- og Kunst-
industriskole i Kristiania, og fra 1912 til han gikk av med pensjon 
1934, var han direktør ved skolen. Stillingen ved skolen betydde 
at hans mest kreative periode som arkitekt var over, men han fikk 
stor betydning som lærer for kunstnere og håndverkere. Han var 
allikevel aktiv som arkitekt og formgiver opp i høy alder. Han var 
bygningssjef ved den store Jubileumsutstillingen i Kristiania 1914 
og tegnet flere av utstillingsbygningene. Han designet også møbler 
og andre gjenstander, bl.a. et utsøkt spisestuemøblement i drage-
stil som ble stilt ut på Stockholmsutstillingen 1897; det er nå på 
Norsk Folkemuseum. Det av hans verk som fikk størst allmenn 
spredning og nytte, var de myntene han utformet for Norges Bank 
1907 og 1923–24.

Teksten er utdrag fra Norsk biografisk leksikon.

Historikk8

Bildet til venstre: Foto av Henrik Bull fra 

1884. Bildet er tatt av fotograf W. Fechner. 

Motsatt side: Henrik Bulls tegninger av 

fasadene mot Frederiks gate (øverst) og Tul-

linløkka (nederst). Tegningene fulgte bygge-

meldingen og finnes på Byarkivet i Oslo.
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8.4  |  OVERSIKT OVER ENDRINGER

1898–1904:
Bygningen oppføres og åpnes for publikum i 1902. Ferdigstilles i 
1904.

1907:
Arkitekt Holger Sinding-Larsen ble ansatt som universitetets 
bygningsinspektør.

1918:
Loftet innredes til midlertidige kontorer for «Rasjoneringsvæsen- 
et». Innredningen omfattet etablering av en ny trapp mellom 3. 
etasje og loft, med trinn og reposer. De nye veggene i trapperom-
met ble støpt av 10 cm sement. Veggene mellom kontorene var 
utført som doble, panelte lettvegger. (Av brannsikkerhetshensyn 
ble det året etter søkt om å etablere pussete vegger). Ombyggin-
gen ble prosjektert av arkitekt Holger Sinding-Larsen.  

Samme året ble korridoren ved Oldsaksamlingens kontorer i sør-
vestre fløy (5.10 m høy) delt i to etasjer med bokmagasin i øverste 
etasje. Bokmagasinet fikk tilkomst via trapp i et nytt toalettrom i 
første etasje. Det ble tatt hull i øvre del av veggen mellom toalett-
rommet og korridoren og satt inn en dør. Korridoren under 
bokmagasinet ble avdelt med ny «vindfangsdør».

1919:
Vannklosetter etablert i de tre hovedetasjene. 

1921:
Det ble innredet lesesal med håndbibliotek for etnografistuden-
ter og påbegynt en ny, stor utstillingssal for øst- og sydasiatiske 
samlinger (sannsynligvis arealet innenfor den nåværende utstil-
lingen). Her hadde Mæglerkontrollen tidligere hatt lokale. 

I 1923 “overlotes foreløpig nordfløien av 4de etasje til Universite-
tet, der lot innrede provisorisk leseværelse for socialøkonomiske 
studerende, samt til Kildeskriftkommisjonen og Spitsbergen-
kommisjonen.” (Årsberetning 1922–1923)

1924:
Loftet ble fullt og helt Etnografisk museums lokaler, pluss arealet 
for sosialøkonomene. Det ble også innredet magasinfasiliteter “i 
de nye rum” (årsberetningen 1923/1924).

1927: 
Ny døråpning ble etablert mellom utstillingssalene i sørvestre 
del av bygningen. Den gamle døråpningen (som var nærmere 
vestibylen) ble gjenmurt. 

1942:
Nytt WC ble innredet i et kjellerrom i sørvestre del av bygningen.

1943:
Nytt hvelv med vegger av armert betong innredet i kjelleren (for 
Myntkabinettet).

1948:
Tre dører ble fjernet i loftsetasjen og døråpningene utvidet.

1953:
Det ble innredet mørkerom i fotorommet i 2. etasje.

1960:
Ominnredning av hvelv i mellometasjen til nye toaletter og rekvi-
sitarom. 

1973–1978:
Ombygging og installering av klimaanlegg. 

Historikk8
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2009:
Oppgradering av publikumstoalettene.

2016:
Det var store fuktskader i ytterveggen i et av utstillingsrom-
mene mot Tullinløkka (rom 116). Murpuss ble hugget av for at 
konstruksjonen skulle tørke opp. Innvendige vegger ble pusset og 
malt og gullforgyllingen tilbakeført. 

I forbindelse med innredningen av en ny utstilling, “Kollaps”, ble 
gulvet midlertidig oppbygd som et oppforet tregulv. En skjerm-
vegg ble etablert foran den nordlige endeveggen i ca. 3 m høyde. 
Veggene ble malt med dampåpen emulsjonsmaling, farge NCS S 
3010G-80Y, himlingen inkl. dragerne i farge S 1502-Y. Stekdekor 
i himlingshvelvene ble tilbakeført og forgylt med slagmetall. 

Eksisterende vindusgitter ble fjernet og glasset i varevinduene 
skiftet ut med isolerglass. Gerikter rundt gjenmurt dør i sekun-
dærvegg mot sør ble fjernet.

1979:
Middelaldersalen oppgraderes (forgylles). I brev fra malermester  
Kåre Limseth (5. juni 1979) heter det at «lister belegges med slag- 
metall og ferniseres. Vegglistene er meget ru og ujevne på over-
flaten og må derfor slipes ned for å få de så glatte som mulig».  
Ny utstilling med montre og innredning tegnet av arkitekt Sverre 
Fehn. 

1992:
Det ble igangsatt rengjøring av fasadene og respekking av tegl-
delene. Arbeidene ble midlertidig stanset av Byantikvaren/Riks-
antikvaren fordi det var ønske om en avklaring om materialbruk, 
tidspunkt for arbeidene og kontroll av utførelse. 

Fasaden (granittdeler) ble vasket med Scanwalls granittvask nr. 
405, sandsteinsdeler vasket med vann og såpe. Teglfasadene ble 
vasket med varmt vann med lavt trykk. 

1995:
Myntkabinettets utstillingsrom pusset opp og fargemessig til-
bakeført.

2000:
Oppgradering av sal for skiftende utstillinger. 

2004:
Oppussing av Foredragssalen.

2005:
Oppgradering av Egyptsalen og Amerikasalen.

2008:
Brannsikring av dører i hovertrapperom. 
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Bygningsbeskrivelse og verneverdier9



169

De store utstillingssalene har pussete teglvegger med dekorative 
pilastre med gipsornamenter og gullmalt strek- og sjablongdekor.  
Sjablongdekor i gull preger også trapperommets 3. etasje. Gulv-
ene og trappene er utført i terrazzo og med forskjellige motiver i 
marmormosaikk i døråpningene mellom rommene. Vestibylen og 
trapperommet i 1. og 2. etasje er kledd med blankpolert, lys grønn 
stukkmarmor. En del av de opprinnelige fyllingsdørene er deko-
rert med messinggitter tegnet av arkitekten. 

9.3  |  BELIGGENHET OG UTEMILJØ
Hovedfasaden ligger mot Frederiks gate, mens endefløyene hen-
vender seg hhv. til Kristian IVs gate og Kristian Augusts gate. Fa-
saden mot sørøst vender mot Tullinløkka, med Nasjonalgalleriet 
midt imot. Langs hovedfasaden mot Frederiks gate går det et bredt 
fortau der det er ti mindre, rektangulære bed beplantet med trær 
og busker. 

9.4  |  VERNEVERDIER
Historisk museum var en av landets første monumentalbygnin-
ger i jugendstil. Interiørene utgjorde opprinnelig en kunstnerisk 
gjennomarbeidet helhet. Henrik Bull tegnet ikke bare fasadene og 
planløsningen, men også interiørdetaljer og utsmykning, møbler 
og utstillingsmontre. I utforming av interiørene hentet ikke Bull 
bare inspirasjon fra eldre norsk historie, men også fra Europa, og 
da særlig samtidens stilretning slik den kom til uttrykk i Øster-
rike. Interiører i hvitt og gull er blant annet et karakteristisk trekk 
for jugendstilen i Wien. 

Selv om bygningen har gjennomgått en del interiørendringer, er 
de viktigste elementene, som opprinnelige gulv, vegg- og himlings- 
overflater med dekor og dører godt bevart, i tillegg til endel møbler, 
montre og lysekroner. Utvendig er bygningen så godt som uendret 
siden byggeåret, med fasadedetaljer, dører, smijernselementer og 
vinduer bevart. Dette gjør Historisk museum til en landets best 
bevarte jugendbygninger. 

9.1  |  MATERIALBRUK OG EKSTERIØR
Historisk museum er en stor rektangulær bygning med framtruk-
ne midtpartier og endefløyer. Publikumsinngangen og hovedfasa-
den er mot Frederiks gate. Fasadene har en organisk, skulptural 
form, der hjørnene er avrundete og gesims- og etasjeskiller snor 
seg som myke bånd rundt bygningen. Bygningen har en høy sok-
kel av huggen granitt. Hovedtrappen, også av granitt, fører opp til  
hovedinngangen, som er en kraftig portal. Den store eikedøren 
og dørgitrene i messing er dekorert med nasjonale symboler som 
dyre- og drageornamentikk. Midtpartiet med hovedinngangen er 
også dekorert med sandsteinsskulpturer:

Kunnskapens ugler er plassert på hver side av inngangen. Fak-
kelbærerne høyere oppe på fasaden symboliserer ungdommens 
fakkelbærere som leder kunnskapen fram til nye generasjoner. 
Fasaden krones av riksvåpenet i relieff mellom de to midttårnene. 
De myke formene som preger fasaden, preger også utformingen av 
vinduer og dører, som har buete overstykker og sprosseinndeling. 
Buemotivet går også igjen som en frise under gesimsen rundt hele 
bygningen. Vinduene i 3. etasje har glassmalerier i grånyanser un-
der en buet sprosse. Teglfasadene er forblendet med hardbrent gul 
tegl, og taket er tekket med kobberplater. 

9.2  |  PLANLØSNING OG INTERIØR 
Planløsningen er organisert rundt vestibylen og trappeløpet i mid- 
ten av bygningen. På hver side var det opprinnelig to store rektan-
gulære utstillingssaler, delt med langsgående vegg og med vinduer 
hhv. mot Frederiks gate og Tullinløkka. Senere er en del av disse 
utstillingssalene blitt avdelt med lettvegger for å gi plass til konto-
rer mm. Begge endefløyene har inngang fra Tullinløkka med trap-
perom fra 1. til 4. etasje. Endefløyen på sørvestsiden er en kontor-
fløy med korridor mot utstillingsfløyen og kontorer mot Kristian 
IVs gate. Endefløyen på nordøstsiden (opprinnelig ett stort rom og 
et trapperom) er i flere av etasjene blitt oppdelt med lettvegger og 
brukes til ulike formål. Trappeløpet i denne fløyen er endret ved at 
halvparten av det opprinnelige trapperommet er ombygd til heis. 



170

10 Tilstand, tiltak og planer

10.1  |  TEKNISK TILSTAND
For bygningens tekniske tilstand vises det til Eiendomsavdeling-
ens til enhver tid gjeldende, samlede tilstandsvurdering. Denne 
rapporten vil være utgangspunkt for universitetets vedlikeholds-
planer. 

10.2  |  BRANNVERN OG SIKRING
Bygningen er tilkoblet direkte varsling til brannvesenet ved ut-
løst alarm. Brannsikkerheten er Eiendomsavdelingens ansvar. Det 
foreligger ingen pålegg fra brannvesenet per 2016, men bygningen 
vil kunne bli pålagt omfattende branntekniske tiltak hvis det skal 
gjennomføres større ombygginger.

10.3  |  UNIVERSELL UTFORMING
Bygningen har 4 etasjer og kjeller. 3. etasje syd er ikke tilgjenge-
lig for rullestolbrukere. Det er p-plasser for bevegelseshemmede 
på Tullinløkka, på baksiden av bygningen. Bygningen har 4 inn-
ganger. Inngang for rullestolbrukere er lokalisert mot Tullinløkka. 
Det er 1 vareheis i bygningen. Heisens indre mål er 295 x 205 cm. 
For å benytte heisen må man ha assistanse fra personalet. 

En del av dørene i trafikkarealer og inn til fellesfunksjoner har 
terskelhøyde, åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det 
som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegging vurderes.

Bygningen har 1 HC-toalett lokalisert i 2. etasje. Det er ikke tele-
slynge i bygningen.

10.4  |  SMÅ TILTAK, SOM SKILT, BELYSNING ETC.
10.4.1   Skilting
Universitetet har utarbeidet en egen designmanual. Ved monter-
ing av nye skilt skal skiltmalen følges. Montering av nye skilt gjør-
es i samråd med Eiendomsavdelingen.
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Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11

Hovedregel for behandling av fredete og bevaringsverdige bygninger og anlegg er at det må søkes om tillatelse 
for alle tiltak som går ut over vanlig vedlikehold. For utdyping av hva som anses som vanlig vedlikehold og hva 
som er søknadspliktige tiltak, se punkt 5.2.

Historisk museum har vegger av rød teglstein i kalkmørtel på høy 
sokkel av lys grå granitt (muligens fra Iddefjorden). Veggene er 
forblendet med en hardbrent gul tegl. Fugene er såkalte “pølsefu-
ger” (fuger med konvekst tverrsnitt). 

Teglstein er laget av brent leire. Det var teglproduksjon i Norge 
fra slutten av 1200-tallet, men på 16–1700-tallet ble også tegl im-
portert, bl.a. smal, hollandsk teglstein. På 1800-tallet fikk norsk 
teglproduksjon et oppsving på grunn av murtvang i byene og eks-
pansiv byggevirksomhet. Tradisjonelle murvegger kan være mas-
sive eller hulmurer, vanligvis fuget med kalkmørtel. Tegl er også 
brukt som forblending foran trekonstruksjoner. Teglvegger som 
står ubehandlet, såkalt blankmur, er oftest av en hardbrent stein 
med god frostbestandighet.

Mange eldre teglmurer er senere reparert med sementholdig mør-
tel. Sementen er for sterk og følger ikke murens bevegelser, noe 
som gir sprekkdannelser i fugene. Videre er sementen tett og slip-
per ikke fuktighet ut. Dette kan gi frostskader og forvitring av 
bakenforliggende kalkmørtel eller fyll i kistemurer. Hvis fukten 
trenger lenger inn, kan det gi følgeskader, som ekte hussopp, i til-
liggende trekonstruksjoner.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
 ► Tilsyn bør gjennomføres årlig. Sjekk særlig felt 

som er utsatt for fuktighet, som områder nær ter-
reng, nedløpsrør og vegetasjon.

 ► Sørg for at fuktbelastningen reduseres. Sikre 
avrenning vekk fra grunnmuren. Takrenner og 
nedløpsrør holdes i stand – lekkasjer kan gi store 
skader.

 ► Hvis teglen er skitten eller dekket av alger og 
mose, må den rengjøres, gjerne med spesial- 
produkter. Unngå spyling med høyt trykk!

 ► Hold vegetasjonen nede. 
 ► Se etter om muren har setninger og sprekker.  

Hvis det er store sprekker, bør disse overvåkes 
(med måleapparater eller gipsplomber) for å se 
om de er aktive.

 ► Se etter sprekker og utettheter i fugene.

11.1 Yttervegger teglstein

MER INFORMASJON

Riksantikvarens informasjonsblad:
• 3.0.3 Kjenn ditt hus – mur-

gårder
• 3.1.1 Murverk: Kalkpussing

SINTEF Byggforsk Kunnskaps-
systemer: 
• 723.235 Murte fasader. Skader 

og utbedringsalternativer
• 723.308 Eldre yttervegger av 

mur og betong. Metoder og 
materialer

• 742.862 Skader på puss. Årsak-
er og utbedring 

• 742.302 Tilsyn og vedlikehold 
av utvendige mur-, puss- og 
betongoverflater m.fl.
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 ► Er det tegn til avskalling eller frostsprenging av 
tegloverflaten, kartlegg årsaken. For sterk og tett 
mørtel kan føre til fuktansamling i muren.

 ► Er det mye saltutslag og fukt i kjelleren? Det kan 
tyde på dårlig drenering.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
 ► Sprekker som ikke truer murens bæreevne, tettes 

med tilpasset mørtel, helst en kalkbasert mørtel.
 ► Utette fuger utbedres med mørtel tilpasset den 

opprinnelige, fortrinnsvis kalkmørtel i eldre mur-
verk. Det er sikrere å velge en svak mørtel (høyt 
kalkinnhold) enn en sterk (høyt sementinnhold).

 ► Vær obs! på utforming av fugene, er de rette, skrå 
eller avrundet? Såkalte pølsefuger, eller brente 
fuger, lages med oppvarmet jern. Gjenta opprinne-
lig utførelse.
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 ► Vær varsom med vanning av bed inn mot kjeller-
vegg, hvis dreneringen ikke er tilpasset dette.

 ► Vær særlig oppmerksom på nærstående trær, der 
røttene kan føre til sprekker og forskyvninger i 
muren.

 ► Se etter sprekker og forvitring i granitten. Dette 
kan ha ulike årsaker, som setninger i grunnen, 
vanninntrenging, veisalting, sprekker i nærheten 
av jern eller støtskader. 

 ► Små skjevheter, sprekker og setninger som ut-
vikler seg langsomt, kan vanligvis stå. Overvåk 
utviklingen og kartlegg årsaken før eventuelle 
tiltak iverksettes.

 ► Er det mye saltutslag og fukt i kjelleren? Dette kan 
tyde på dårlig drenering. 
 

MER INFORMASJON
• Riksantikvarens informasjons-

blad: 3.4.2 Vedlikehold av 
grunnmurer, 3.1.1 Murverk: 
Kalkpussing og 3.1. Murverk: 
Kalking

• Drange, Aanensen og Brænne: 
Gamle trehus. Historikk, repa-
rasjon og vedlikehold, 3. utgave 
2011

• SINTEF Byggforsk Kunnskaps-
systemer: 721.111 Eldre byg-
ningsfundamenter og grunn-
murer. Metoder og materialer, 
721.112 Eldre bygningsfunda-
menter og grunnmurer. Utbed-
ring og refundamentering og 
721.211 Fuktskader i kryperom. 
Årsaker og utbedringsmetoder

Historisk museum har mange elementer i fasaden som er utført av 
naturstein, hovedsakelig granitt og sandstein. Bygningen har høy 
sokkel av lys grå granitt (mulig fra Iddefjorden). Gesimsen mellom 
første og andre etasje har et horisontalt granittbånd, og fasadene 
er rikt dekorert med friser og ornamentikk i huggen sandstein (det 
gjelder særlig på vindusomramminger i 2. etasje og brystning i 3. 
etasje, samt ved trapperom i 2. etasje). Trapper og vanger er også 
utført i huggen granitt. De hugne sandsteinsblokkene som omgir 
vinduene, er montert med jerndybler som forbindelse mellom stei-
nene. 

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
 ► Tilsyn bør gjennomføres årlig. Sjekk særlig felt 

som er utsatt for fuktighet, som områder nær ter-
reng, nedløpsrør og vegetasjon.

 ► Sørg for at fuktbelastningen reduseres. Sikre 
avrenning av overflatevann vekk fra grunnmuren. 
Takrenner og nedløpsrør holdes i stand – lekka-
sjer kan gi store skader.

 ► Hold vegetasjonen nede. 

11.2 Grunnmur og detaljer av naturstein

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11
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VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
 ► Skadete fuger i naturstein utkrasses i et par cm 

dybde og fuges med en NHL 5 fugemørtel (til-
passet i fargen).

 ► Fuktskader i kjeller utbedres ved bruk av damp-
åpne, kalkbaserte produkter, som tillater fukt-
vandring og uttørking av muren. Dreneringen bør 
utbedres samtidig.

 ► Dersom biter av granitten faller av, kan den dyb-
les/limes på plass avhengig av størrelse og plas-
sering. Mindre hull og småskader i forbindelse 
med fuger kan utbedres med en kunstig stein-
masse bestående av 2-komponent steinlim og 
finmalt steinmasse.

 ► Alle skader der fuktighet vil trenge inn og gi mulig-
het for nye sprekker/forvitring, bør vurderes av 
steinhugger.
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VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
 ► Reparasjoner bør utføres av fagperson (blikken-

slager). 
 ► Enkeltplater som er skadet, kan skiftes med 

tilsvarende nytt materiale, og arbeidet utføres på 
samme måte som tidligere. Utskifting av type tak-
tekking eller av større partier er søknadspliktig. 

MER INFORMASJON
• SINTEF Byggforsk Kunnskaps-

systemer: 544.221 Bånd- og 
skivetekking med falsede 
tynnplater, 744.202 Skader på 
profilerte takplater og båndtek-
ning. Årsaker og utbedrings-
måter m.fl.

• Askevold, I., Hovind, R., Hur-
um, S., Husaas, B., Nielsen, N. 
P. (1955): Hjemmets vedlike-
hold. Oslo. Teknisk forlag  

• Drange, Aanensen og Brænne 
(2011): Gamle trehus. Histor-
ikk, reparasjon og vedlikehold. 
Gyldendal undervisning. 

• Riksantikvarens informasjons-
blad: 3.3 Overflatebehandling 
støpejern

Takene er tekket med kobberplater.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
 ► Taktekkingen bør undersøkes jevnlig. Sjekk at tek-

kingen ligger tett og stabilt. Den vanligste skaden 
er utette falser/skjøter og irrdannelser. Bruk kikkert 
hvis du ikke kommer nær takflaten.

 ► Hvis plater løsner, kan det skyldes råtne lekter og/
eller rustne stifter.

 ► Undersøk bordtaket fra undersiden; se etter lek-
kasjer.

 ► Sjekk at takrenner og nedløp fungerer godt, og 
at det ikke danner seg issvuller som presser opp 
tekkingen.

 ► Vær oppmerksom på risikoen for galvanisk korro-
sjon; et «edelt» metall bør ikke ha avrenning mot 
et «uedelt». 

10.3 Taktekking med metallplater eller båndtekking
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VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
 ► Lekkasjer må utbedres straks, da det lett kan føre 

til store, alvorlige og dyre følgeskader på bygnin-
gen.

 ► Små rustskader utbedres ved å påføre rustbeskyt-
tende overflatebehandling og ny maling. Større 
rustdannelser vil lett føre til lekkasjer, utskifting må 
vurderes.

 ► Dårlige/utette renner og nedløp erstattes av nye 
med samme materialbruk og utførelse. Lokale 
skader kan repareres av kyndig blikkenslager. 

 ► Vær oppmerksom på risikoen for galvanisk korro-
sjon; et «edelt» metall bør ikke ha avrenning mot 
et «uedelt». Av de vanlige tekkematerialene er 
kobber det edleste, deretter følger bly, jern, sink 

MER INFORMASJON
• Riksantikvarens informasjons-

blad: 3.5.5 Takrenner og beslag
• SINTEF Byggforsk Kunnskaps-

systemer: 520.415 Beslag mot 
nedbør og 525.921 Takrenner 
og nedløpsrør

Gesimsbeslag og takrenner og nedløp er av kobber. Nedløpene går 
gjennom dekorative samletrakt av kobber og videre ned i soilrør av 
støpejern ned i bakken.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
 ► Renner og nedløp bør jevnlig renses for løv og 

nedfall.
 ► Takrenner og nedløp bør undersøkes jevnlig. Se 

etter lekkasjer og vannsprut på veggen, vær sær-
lig oppmerksom på skjøtene. Avskalling av maling 
eller murpuss på veggen kan indikere lekkasjer.

 ► Kontroller at renner og beslag er i riktig stilling, og 
at alle fester er solide og i orden. Se etter malings-
avskalling og rustdannelser.

 ► Se etter bulker og groper – små vannansamlinger 
kan føre til rustdannelse.

 ► Sjekk at det ikke danner seg issvuller som fører til 
issprenging i renner og nedløp. 

11.4 Takrenner og nedløp

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11
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og aluminium. Avrenning fra kobber vil dermed 
tære på f.eks. sink.

 ► Takrenner av sink og galvanisert stål er ofte malt, 
både av estetiske hensyn og for å beskytte mot 
korrosjon. Når malingen er slitt, bør den fornyes. 
Overflaten skrapes, stålbørstes og feies ren. Kun 
løs maling skal fjernes. Vask med salmiakkvann 
og skyll med rent vann. Nye sinkelementer avfet-
tes og etsgrunnes før de males med linoljemaling. 
Alternativt bør sinken stå ett år, slik at overflaten 
oksiderer, før overmaling.
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 ► Hold vinduene lukket når det er regnvær, snødrev 
eller sterk vind.

 ► Bruk alltid stormhaspe e.l. når vinduet står åpent.
 ► Fjern eventuell vegetasjon som dekker til vinduet 

og hindrer uttørking. 

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
Hvis vinduet går trått, må skadeårsaken finnes og utbedringsme-
tode velges deretter. Skjevsetninger i huset kan gi vinduer som går 
trått. Vindusrammene kan også bli skjeve grunnet dårlige hengs-
ler/beslag eller løse hjørner. Hvis det ikke er større opprettinger 
som kan gjøres, må man vurdere følgende justeringer: 

 ► Høvle/pusse deler av rammene, demontere list-
verk og rette opp karmen med trekiler.

 ► Hvis skjevheter skyldes at vinduet siger, må det 
tas fra hverandre og settes sammen på nytt.

 ► Hvis vindusrammen er skjev slik at det blir glipe 
mot karmen, kan det monteres en ekstra anslags-

11.5 Vinduer av tre

MER INFORMASJON
• Riksantikvarens informasjons-

ark: 3.8.1 Vedlikehold av 
vinduer

• SINTEF Byggforsk Kunnskaps- 
systemer: 733.161 Eldre vindu-
er. Vindusformer og materialer, 
733.162 Utbedring og repara-
sjon av eldre vinduer og 733.301 
Vedlikehold av vinduer

• Drange, Aanensen og Brænne: 
Gamle trehus. Historikk, repa-
rasjon og vedlikehold, 3. utgave 
2011

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11

TILSYN OG FOREBYGGING
 ► Kontroller vinduene minst én gang i året.
 ► Sjekk jevnlig at vinduet kan åpnes og lukkes uten 

vesentlig motstand.
 ► Undersøk om overflatebehandlingen er slitt og 

trenger fornying.
 ► Undersøk om kittet er helt eller om det er sprekker 

og utfall som slipper inn vann.
 ► Kontroller om trevirket er friskt ved å stikke med 

syl eller kniv på utsatte steder, som bunnkarm, 
nedre del av rammer og midtpost. Møter du frisk 
ved ca. 2 mm inn, er tilstanden god. Gjør skade-
vurderingen når trevirket er tørt.

 ► Se over beslag for tegn til korrosjon/rust eller løse 
stifter/skruer. Sistnevnte kan tyde på råteskader 
under beslaget. Beslag kan eventuelt settes inn 
med vaselin eller annet fett.
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let; mange malingslag kan føre til bend på hengs-
lene.

 ► Hvis malingslagene er blitt svært tykke, eller det 
er påført plastholdig maling, bør malingen fjernes. 
Dette kan skje ved bruk av skraping og eventuelt 
infrarød varme, som mykgjør malingen. Unngå  
enhver bruk av høytrykksspyling eller luting da 
dette skader trevirket. 

OPPGRADERING
Gamle vinduer kan oppleves som kalde og trekkfulle. Dette skyl-
des ofte utettheter i selve vinduet eller i overgangen mellom karm 
og vegg. Følgende tiltak kan vurderes:

 ► Det monteres tettelist på rammene, fortrinnsvis 
kun på innervinduene. 

 ► Listverket demonteres forsiktig, og det dyttes mi-
neralull mellom karmen og veggen. Vindtettende 
papp kan i tillegg stiftes/klebes til karm og vegg.

 ► Kulderas oppveies med varmeovn under vinduet.
 ► Monter varevinduer der det ligger til rette for det. 

Eventuelle eksisterende varevinduer kan i noen 
tilfeller oppgraderes med innsetting av energiglass 
for å bedre isolasjonsevnen. Dette avhenger av 
rammens kvalitet (styrke, tykkelse) og bevarings-
verdien til det eksisterende glasset. Nye vare-
vinduer kan ha energi- eller isolerglass. Tiltaket er 
søknadspliktig.

list for å ta opp skjevheten.
 ► Små skader og utfall av kitt utbedres ved å pirke 

bort løst kitt og legge på nytt linoljekitt. Ved større 
skader må glasset tas ut og kittet fornyes. 

 ► Gammelt glass har ofte unike kvaliteter og høy 
verdi. Vær forsiktig ved uttaking, og gjenbruk glas-
set.

 ► Små råteskader skal utbedres ved innspunsing av 
tilsvarende nye deler utført som nøyaktig kopi med 
tanke på dimensjoner, profiler, trekvalitet og ved-
retning. Minst mulig trevirke skal fjernes. Større 
utskiftinger er søknadspliktige.

 ► Råteskader i skruehull/bak beslag utbedres ved 
boring/treplugging. Ved mindre skader kan bruk av 
større skruer være tilstrekkelig.

 ► Hvis det er rustne beslag, skal løs rust børstes 
vekk og beslaget rustbehandles før det overmales. 
Eventuelt hulrom mellom beslag og tre fylles med 
linoljekitt.

 ► Ødelagte beslag erstattes med tilsvarende nye, 
fortrinnsvis utført som kopi. Tiltaket er søknads-
pliktig.

 ► Eldre maling skal normalt ikke fjernes i sin helhet. 
Kun løs maling skrapes av for hånd, og vinduet 
påføres linoljemaling.

 ► Mal over kittfalsen og ca. 2 mm inn på glasset.
 ► Unngå å male sidekanten hvor vinduet er hengs-
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MER INFORMASJON
• Riksantikvarens informasjons-

ark: 3.8.2 Vedlikehold av 
ytterdører

• Drange, Aanensen og Brænne: 
Gamle trehus. Historikk, repa-
rasjon og vedlikehold, 3. utgave 
2011

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
Vedlikehold og skadevurdering av tredører følger i prinsippet de 
samme retningslinjene som for vinduer og utvendig panel. Det er 
imidlertid enkelte spesielle forhold:

 ► En dør som «tar» i karmen, bør snarest justeres, 
slik at den ikke påføres mekanisk skade ved åp-
ning/lukking. Analyser årsaken til skaden og velg 
utbedringsmetode deretter. Finn ut om problemet 
skyldes setninger i bygningen eller lokale forhold 
knyttet til dørkarm/-blad. Hvis døra subber på 
grunn av slitte hengsler, legges det inn mellom- 
ringer i hengslene. Påfør gjerne litt olje. Hvis 
skjevheter skyldes at dørbladet siger, må døra 
tas fra hverandre og settes sammen på nytt. Det 
samme gjelder hvis det er sprekker i en fylling  
eller mellom ramtre og fylling.

 ► Unngå å male sidekanten hvor døra er hengslet; 

Tre er det tradisjonelle materialet for dører i Norge, og det brukes  
fortsatt. Gamle dører har historiske, materielle og estetiske kva-
liteter som er vanskelige å erstatte. De opprinnelige tredørene i 
Historisk museum er originale og har høy verneverdi. De er tegnet 
av Henrik Bull, og hoveddøren har utskjæringer og byggeåret skå-
ret inn i dørbladet. 

TILSYN OG FOREBYGGING
Kontroller dørene jevnlig:

 ► Sjekk at døra lett lar seg åpne.
 ► Hjørnejern og beslag ses over og løse skruer 

strammes.
 ► Beslag kan eventuelt settes inn med vaselin eller 

annet fett.
 ► Undersøk om overflatebehandlingen på utvendige 

dører er slitt og trenger fornying.
 ► Sjekk om det er råteskader.

11.6 Dører av tre

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11
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mange malingslag kan føre til bend på hengslene.
 ► Hvis dørbladet er skjevt, slik at det blir glipe mot 

karmen, kan det monteres en ekstra anslagslist for 
å ta opp skjevheten.

 ► Hvis hengslene er for dårlige til å restaureres, må 
de erstattes av nye. Tiltaket er søknadspliktig.

 ► Eldre låskasser og beslag som har særlig bevar-
ingsverdi, skal bevares. Hvis låsen fungerer dårlig, 
suppler med en ny over/under den gamle. Tiltaket 
er søknadspliktig.

 ► Låser uten bevaringsverdi erstattes av nye med 
samme plassering. Tiltaket er søknadspliktig.

 ► Glassfelt i eller ved døra behandles som vinduer.
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 ► Se etter sprekker i innfestingspunkter. Ekspander-
ende jern, eller frostsprenging som følge av vann-
inntrengning rundt rekkverk/stolper, kan gi spen-
ninger og store skader, sprekker i stein osv.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
 ► Flekkvise rustangrep fjernes med hard nylonbør-

ste eller stålbørste. Større avflakninger og rust-
angrep kan renses med stålbørste på drill. Vær 
varsom slik at hjørner ikke avrundes eller overfla-
ten skades. Sandblåsing kan i noen tilfeller fun-
gere godt, men må brukes med varsomhet.

 ► Overflaten påføres snarest en rustbehandlende 
maling, helst jernmønje. Sørg for at overflaten er 
helt tørr før påføring, det bør være lav luftfuktighet. 
Følg produsentens anvisning og sørg for at be-
handlingen tetter helt, gjerne to strøk. Avslutt med 
maling/lakk i ønsket farge.

MER INFORMASJON 
(kildene gir ulike råd)

• Riksantikvarens informasjons-
blad: 3.3 Overflatebehandling 
støpejern

• Vadstrup, Søren: Huse med 
sjæl. København, Nordisk For-
lag AS, 2004, s. 331f

Elementer av smijern og støpejern er blant annet brukt som rekk-
verk, murankere i vegger, hengsler og beslag til dører og vinduer, 
dekorelementer og armaturer. I førindustriell tid ble disse smidd i 
en esse, senere ble støpejern det vanlige. 

Tilvirkingen gjør at smijern og støpejern har god motstand mot 
rust, men høy fuktighet, luftforurensning og saltpåvirkning kan 
gi rust. Ved rust ekspanderer jernet og kan forårsake store skader. 
Jernet må vedlikeholdes jevnlig for å hindre skader.

Smijernsarbeidene på Historisk museum er utført av Carl Bilgrei 
etter Henrik Bulls tegninger, og de er utformet i en blanding av art 
nouveau og dragestil.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
 ► Hvis overflatebehandlingen er skadet, skaller av 

og jern blottlegges, er det fare for rust. Utviklingen 
må stanses.

 ► Sørg for at overflatebehandlingen er dekkende.
 ► Sørg for gode uttørkingsforhold.

11.7 Rekkverk og bygningsdetaljer av smijern og støpejern

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11
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 ► Hvis det er behov for å supplere eller skjøte skad-
de deler av smijern, bør man bruke en jernkvalitet 
som harmonerer med det gamle, f.eks. «ARMCO 
Pure Iron». Dette produktet har bedre rustmot-
stand enn standard jern/stål i dag, og sveise- 
skjøtene mot det gamle jernet blir bedre.
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kes på med trebrett eller stålbrett utenpå grovstokkingen (hoved-
pussen). Overflaten bearbeides med skurbrett og deretter med et 
lite brett trukket med filt, en metode som kalles filsing. 

SLEVDRATT PUSS
Slevdratt puss ligner mye på finpuss, men gir en tynnere hinne 
og er ikke like glatt. Pussen påføres som en finpuss på hovedpuss. 
Slevdratt puss er vanlig i rom som skal tapetseres. Mørtelen er litt 
fetere (mer kalk), som gjør den lettere å filse. Tynn mørtelblanding 
kastes på veggen, og mesteparten dras umiddelbart av med mur-
erskje, så kun en tynn hinne blir værende igjen. 

RABITZPUSS
Rabitz består av et fritthengende pusslag av gips, kalk, sand og 
nauthår trukket opp på en armering av strukket netting av siv-
matter, hønsenetting e.l. Pusslaget beskytter mot brann og egner 
seg godt i rom med høyt fuktinnhold. Pussarbeidet utføres så på 
samme måte som beskrevet over. Rabitzpuss brukes også til gjen-
pussing av slisser i vegg for rørføringer o.l. 

MER INFORMASJON
• Riksantikvarens informasjons-

blad: 3.1.1 Murverk: Kalkpus-
sing og 3.1. Murverk: Kalking

• Drange, Aanensen og Brænne 
(2011): Gamle trehus. Histor-
ikk, reparasjon og vedlikehold. 
Gyldendal undervisning

• Askevold, I., Hovind, R., Hur-
um, S., Husaas, B., Nielsen, N. 
P. (1955): Hjemmets vedlike-
hold. Oslo, Teknisk forlag 

Innvendige vegger av mur er tradisjonelt pusset og malt. Puss- 
arbeid på vegg og i tak utføres hovedsakelig på samme måte. 

Tradisjonelt ble det brukt kalkpuss og kalkmaling. Dette er en 
diffusjonsåpen, mineralsk behandling som tillater fukttransport 
i veggen. Andre malingstyper, som limfarge eller linoljemaling, 
forekom også. På 1900-tallet utviklet det seg sterkere og tettere 
produkter, som sementbasert puss og malingstyper med organis-
ke bindemidler (ulike typer oljer og plaststoffer). Slike materialer 
vil ikke på samme måte kunne oppta og avgi fukt. I kjellervegger 
vil det kunne medføre at fukten suges lenger opp i veggen. Fukt i 
konstruksjonen vil kunne føre til at maling og puss skaller av og 
kan på sikt gi mer alvorlige skader. 

BRETTSKURING
Ved brettskuring påføres pussen før den jevnes ut med et stort 
brett til det ikke finnes sår i flaten. Siste påkast består av en tynt-
flytende mørtel, som behandles med et lite trebrett – skurbrett – 
til flaten er jevn uten grove striper. 

FINPUSS
Finpuss benyttes gjerne i rom som kjøkken, bad og entré med olje-
malte flater. Finkalken har ofte en tykkelse på bare 1 mm og trek-

11.8 Innvendige overflater av puss

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11
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VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
 ► Vær oppmerksom på pussens overflate og struk-

tur. Bruk samme metode og materiale som opp-
rinnelig utførelse.

 ► Løs bom hogges vekk før skaden utbedres på til-
svarende måte som opprinnelig. 

 ► Opprinnelig kalket puss vedlikeholdes med kalk-
basert puss og kalkmaling. Løs maling børstes av 
før tilsvarende ny behandling påføres.

 ► Linoljemaling på mur/puss kan påføres flater som 
tidligere er malt med linolje- eller alkydmaling, kun 
løs maling fjernes med børste. Dersom andre mal-
ingstyper er brukt, må disse fjernes før påføring av 
linoljemaling. Tiltaket er da søknadspliktig.

 ► Linoljemaling må ikke påføres fersk kalkpuss på 
grunn av faren for forsåpning. Kalkpussen bør stå 
ett år før overmaling med linoljemaling.

 ► For større skader på kjellervegger må det søkes 
ytterligere informasjon.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
 ► Sjekk ved banking om pussen har bom (partier 

som har løsnet fra underlaget), som gir en hul lyd. 
Bom som er stabil og over et mindre parti, kan 
aksepteres.

 ► Hvis malingen flasser, vurder om den er for tett.
 ► Sjekk områder som er utsatt for fukt og sørg for 

at fuktbelastningen reduseres. Kombinasjonen av 
treverk, fukt og kalk er spesielt utsatt for ekte hus-
sopp, én av våre mest alvorlige skadegjørere.

 ► Unngå plassering av gjenstander tett inn mot ytter-
vegg i kjeller. Sørg eventuelt for luftsirkulasjon bak 
gjenstanden. 

 ► Saltutslag og fukt i kjelleren kan tyde på dårlig 
drenering.

 ► Se etter om pussen har riss, sprekker, avskallinger 
eller smuldrer. Kartlegg årsaken. Store sprekker 
bør overvåkes for å se om de er aktive. Det kan 
tyde på setninger i bygget.
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rale rengjøringsmidler. Bruk et rengjøringsmiddel 
som tilfører fettpartikler og fyller porene.

 ► Impregnering kan utføres på ulike måter og med 
ulike intervaller avhengig av metoden man velger 
(olje, akrylpolymér eller fettpartikler). Voks anbefa-
les ikke, da dette kan endre materialets utseende.

 ► Fett og olje kan gi flekker. For fjerning av flekker, 
bruk et egnet middel og følg produsentens anvis-
ninger.

 ► Skuremaskin og highspeedpolering kan benyttes 
etter produsentens anvisninger. 

 ► Grovrengjøringsmidler med natriummetasilikat 
skal unngås, da dette kan gi uoppløselige salt-
utfellinger. 

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
 ► En gang i året bør gulvet reetableres/nullstilles  

ved skrubbing med egnet middel slik at fettet 
fjernes. Deretter impregneres gulvet på nytt ved å 
tilsette fett. Følg produsentens anvisninger.

 ► Riss og små sprekker tettes med spesialsparkel 
tilpasset eksisterende materiale og farge.

 ► Ved større utbedringer anvendes stein, pigment 
og et spesielt bindemiddel (spesialkitt). Tiltaket er 
søknadspliktig og må utføres av fagfolk.

11.9 Terrazzo
GULV OG TRAPPER AV TERRAZZO 
Terrazzo er et naturmateriale som er blitt brukt i over 2000 år. 
Materialet består av betong med tilslag av for eksempel marmor, 
glass eller skjell, og kan fås i mange ulike fargekombinasjoner. 
Terrazzo finnes som plasstøpt belegg eller som prefabrikerte ele-
menter. Belegget slipes etter herding slik at tilslagsmaterialene 
trer synlig fram og utgjør ca. 70 % av overflaten. Terrazzo er svært 
slitesterkt og egner seg innendørs i arealer med stor ferdsel. Både 
betong og marmor inneholder kalsium og er porøse materialer 
som ikke tåler syrer. Gulvet bør derfor forsegles ved å tilføre fett.

I Historisk museum har de store utstillingssalene og en del av 
rommene i sidefløyene terrazzogulv. Terrazzoen er plasstøpt og 
trukket av over messinglisener og finslipt. Den har tilslag i mange 
farger og mosaikkdekor nedfelt i partiene mellom utstillingssal-
ene. 

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
 ► Inngangspartier bør være utstyrt med rister og 

avskrapingsmatter, som effektivt fjerner grus og 
salt fra sko.

 ► Se etter riss, kartlegg årsaken og vurdér tiltak.
 ► Undersøk om belegget sitter fast til underlaget el-

ler har løse partier (bom).

RENGJØRING
 ► Daglig rengjøring utføres etter behov ved hjelp av 

tørre eller våte metoder. Vannet kan tilsettes nøyt-

MER INFORMASJON:
• Respo: http://www.respo.no/
• SINTEF Byggforsk Kunnskaps-

systemer: 741.204 Renhold av 
myke, halvharde og harde golv. 
Midler og metoder og 541.210 
Plasstøpt terrazzo

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11
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vridd klut tilsatt noen få dråper såpe med nøytral 
pH. Eikeparkett kan bli misfarget av ammoniakk. 
Tørk deretter gulvet med en oppvridd klut med 
lunkent vann uten såpe. 
 

VEDLIKEHOLD
 ► Oljete gulv vedlikeholdes med samme olje som 

eksisterende. Når gangarealene har fått en lavere 
glans enn resten av gulvet, bør disse områdene få 
en ny behandling med olje.

 ► Ekte stavparkett kan slipes for å fjerne spor etter 
slitasje og små skader. Plateparkett kan også 
slipes én eller noen få ganger. Kulturhistoriske 
hensyn kan imidlertid tale for å bevare flaten med 
alle spor. Sliping er søknadspliktig.

 ► Dype hakk/skader i parkett kan repareres med 
trefibermasse (vanskelig å få dette pent).

 ► Ved skader kan deler av et stavparkettgulv skiftes 
ut av en finsnekker. Tiltaket er søknadspliktig. 

VEDLIKEHOLD TEAKDØRER
 ► Forsiktig skraping og lett pussing med sandpapir 

ned til jevn flate og avfetting med lynol.
 ► Bruk Benar UVR-olje til 1. strøk, så to strøk Benar- 

olje, Blank. Mellom hvert strøk skal det tørke godt, 
og flaten slipes ned med avstøving. Siste strøk er 
ett strøk Benar-olje, silkematt (god omrøring).

11.10  Tregulv
PARKETTGULV
Fram til ca. 1940 besto parkettgulv av et overgulv av løvtre, vanlig-
vis eik, som var spikret i et undergulv (blindgulv) av gran eller furu.  
Papp ble lagt mellom under- og overgulvet. Parkettstavene var 
langstav eller mønsterstav med tykkelse på 15 eller 22 mm, og 
bredde på 50–70 mm, med not og fjær, lagt som langsgående sta-
ver eller i fiskebeinsmønster. Etter leggingen ble overflaten slipt 
med sandpapir og oljet, lakket eller bonet.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
 ► Sjekk overflaten for slitasje, riper, hakk og andre 

skader.
 ► Eliminer kilder til økt fuktbelastning.
 ► Flekkfjerning bør skje raskt. Flekker av stoffer som 

setter farge, kan gi varige merker. 
 ► Ikke la dammer av vann bli liggende på parketten.  

Heltregulv har omtrent tre ganger så stor fukt-
bevegelse som laminater, de kan svelle og få 
krumninger. Sørg derfor for god klaring til vegger, 
søyler og gjennomføringer.

RENGJØRING
 ► Vask med vann kan skade gulvet hvis det renner 

ned i skjøtene. Mye fukt ned i gulvet/etasjeskillet 
kan forårsake råteskader.

 ► Rengjør mest mulig med tørre metoder, som  
mikrofiberklut, tørr eller lett fuktet.

 ► Flekker og skitt fjernes med en fuktig og godt opp-
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11 Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler

RENGJØRING
Riktig utført rengjøring er svært viktig for gulvets levetid. Feil-
aktig utført rengjøring kan skade beleggets grunnbeskyttelse og 
gjøre fremtidig vedlikehold vanskelig.

 ► Begynn alltid med tørre rengjøringsmetoder, for 
eksempel støvsuging, feiing eller tørrmopping.

 ► Ved behov, vask med fuktig mopp eller spray vann 
direkte på flekker, eventuelt tilsatt et nøytralt vas-
kemiddel. Bruk lite vann. Vann som blir liggende 
på overflaten, vil gjøre at linoleumen utsondrer en 
ubehagelig lukt.

 ► Mykvoks har erstattet boning. Linoleum vedlike-
holdes med myk, polerbar voks for å forhindre 
pudring, som skyldes svikt i polishen og fører til 
krakelering eller danning av hvitt pulver. Ved bruk 
av polish er det viktig at tidligere lag fjernes ved 
skuring, slik at man ikke får en opphoping av flere 
lag med polish og såpe.

 ► Gulvene kan også rengjøres og voksbehandles  
samtidig, for eksempel hver tredje vask med voks.  
Dersom rengjøringsbehov ut over mopping kre-
ves, brukes kombinasjonsmaskin eller skuremas-
kin med lav omdreining. Mykvoks eller et nøytralt 
vaskemiddel tilsettes vannet avhengig av valgt 

11.11 Linoleum og vinyl
GULVBELEGG AV LINOLEUM
Linoleum framstilles av linolje, harpiks og kork, som tilsettes far-
gepigment og legges på grov strie. Materialet er omtalt allerede på 
1600-tallet, men linoleum slik vi kjenner den i dag, ble funnet opp 
i England i 1860. Fram til 1970 var linoleum det ledende gulvma-
terialet i store deler av verden, og det var omkring 50 fabrikker i 
Europa. Bruken avtok i flere år, men linoleum har nå fått sin re-
nessanse. Materialet har god slitestyrke og er et miljøvennlig valg.

GULVBELEGG AV VINYL
Betegnelsen plast brukes om en gruppe materialer som hovedsa-
kelig er syntetiske og har en rekke felles egenskaper. Plastmateria-
ler til gulv er vanligvis framstilt av polyvinylklorid (PVC) som er 
tilsatt mykningsmiddel, fyllstoffer og fargestoffer og deretter har 
gjennomgått en herdingsprosess. 

Gulvbelegg av plast ble vanlig å bruke i Norge omkring 1950. Da 
materialet kom på markedet, fantes det i ulike kvaliteter, blant 
annet som gulvfliser, på rull med slitesjikt av vinyl på underlag 
av jute, kork eller billigere plast eller som plastmasse som kunne 
legges fugefritt. I dag brukes betegnelsen vinyl om alle typer plast-
belegg, og det kommer i mange typer utførelser og konstruksjoner.

vedlikeholdsmetode. Ren-
gjøringen avsluttes gjerne 
med tørrpolering. 

 ► Vanskelige flekker kan 
fjernes med white spirit, 
terpentin eller stålull, av-
hengig av type søl. Prøv 
alltid valgte metode først 
på et lite synlig område 
for å se om overflaten 
endrer seg.

 ► Nyere vinylbelegg kan 
rengjøres med maskin 
på større åpne gulvflater 
eller med fuktmopping, 
eventuelt vekselvis med 
tørrmopping, som gir 
best resultat. I tillegg til 
fuktmopping eller maskin-
rengjøring vedlikeholdes 
vinyl med polerbar voks. 
Unngå bruk av bonemid-
ler på baderom, da dette 
kan gjøre belegget glatt.
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VEDLIKEHOLD
 ► Om linoleumsbelegget løsner fra underlaget, kan 

man lime det på nytt.
 ► Ved små rifter i underlaget som ikke går dypt, kan 

man forsøke å slipe med finkornet sandpapir og 
deretter påføre nytt bonemiddel. Prøv alltid først 
på et lite synlig område for å se om resultatet skil-
ler seg for mye fra opprinnelig overflate.

 ► Ved små rifter kan man forsøke å pusse med fin-
kornet sandpapir for deretter å blande linoleums-
støvet i litt lim som påføres i riften. Prøv metoden 
først på et lite synlig område for å se om resultatet 
skiller seg for mye fra opprinnelig overflate.

MER INFORMASJON
• Forbo Flooring AS, www.

forbo-flooring.no
• Armstrong, www.armstrong.

no
• Byggforsk: Linoleum golv-     

belegg. Egenskaper, vedlike-
hold og innemiljø, prosjekt- 
rapport 283, 2000

• Askevold, I., Hovind, R., Hur-
um, S., Husaas, B., Nielsen, N. 
P. (1955): Hjemmets vedlike-
hold. Oslo. Teknisk forlag

 ► Om en liten del av linoleumsbelegget blir øde-
lagt, bør man forsøke å skifte den ødelagte biten 
framfor å skifte ut hele gulvflaten. Tiltaket er søk-
nadspliktig. Det bør undersøkes om det er mulig å 
skaffe samme type linoleum som eksisterende før 
man benytter en annen type. Utskiftingens om-
fang må også vurderes ut ifra et estetisk hensyn. 

 ► Ved utskifting av større flater linoleum kan man få 
spesialprodusert tilsvarende type linoleum som 
den opprinnelige. Om ikke det lar seg gjøre, bør 
man finne en type linoleum som utseendemessig 
er så nær den opprinnelige som mulig i farge og 
mønster. Tiltaket er søknadspliktig.
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Med gips var det ikke nødvendig at arbeidet foregikk på stedet. 
Man benyttet ren og armert gips. Armeringen bestod som regel av 
grov strie som ble presset ned i våt gips. Større arbeider, slik som 
gesimser, takrosetter og brannmursomramminger ble ofte truk-
ket på stedet, der gipsen ble kastet på underlaget med en murer-
skje. Når gipsblandingen begynner å sette seg, formes den med en 
mal som trekkes etter styrelekter festet på det aktuelle stedet. Det 
var vanlig at man malte ornamentene. Gipsornamenter ble som 
regel laget på gipsmakerverksteder her i Norge, eller de ble masse-
produsert i utlandet. 

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK: 
 ► Undersøk om ornamentene er skadet, med sprek-

ker, brudd, utfall der deler av pynten mangler, 
riper, slagmerker fra oppsetting eller fjerning av 
elektriske installasjoner. 

 ► Fjerning av elektriske installasjoner i tilknytning til 
ornamenter bør gjøres på en skånsom måte. 

 ► Undersøk hva slags overflatebehandling som er 
benyttet.

MER INFORMASJON: 
• Drange, T., Brænne, J. og 

Aanensen, H.O. (2011): Gamle 
trehus: historikk, reparasjon, 
vedlikehold. Oslo, Gyldendal 
undervisning

• SINTEF Byggforsk Kunnskaps- 
systemer: 770.007 Eldre bygge-
varer. Sement, betong, betong-
produkter, mørtler, naturstein 
og keramiske produkter og  
740.219 Rengjøring av over- 
flater og gjenstander i verne-
verdige bygninger. Utgitt i sam-
arbeid med Riksantikvaren

Gips er et vannholdig kalsiumsulfat, et naturlig mineral. Varmes 
gipsen opp, avgir den ¾ av krystallvannet, og blir såkalt stukka-
turgips. Røres gipsen ut i vann, tar den raskt opp igjen krystall-
vannet, og herder til en fast masse, samtidig som volumet øker. 
Stukkaturgipsen er godt egnet til skarp gjengivelse av detaljer, og 
materialet er relativt varig. Gipsmassen blir tilsatt retarderende 
midler og oljer for å sinke herdingsprosessen. Tidligere ble den 
ofte armert med nauthår. Stukk- og gipsornamentikk er nesten 
uten unntak satt opp i rappete, gipstrukne tak. Ornamentene sees 
sjelden på panelte vegger og tak. 

Stukk er den eldste teknikken. Blandingen består av gips, sand, 
kalk og vann. Blandingen er plastisk og enkel å forme, og har kort 
herdingstid. Stukkmassen ble festet til underlaget på samme måte 
som rapping. Dekorasjonene ble formet på stedet etter at massen 
var kastet på underlaget. Bruken av stukk går tilbake til oldtiden. 
Stukken var i hovedsak kalket eller hvitmalt med limfarge. Senere 
ble det vanlig å male stukkarbeidene med mange farger, således 
kunne man illudere mangefarget tre eller marmor. Stukk ble be-
nyttet fram til siste del av 1800-tallet. Etter 1850 ble stukkarbeid-
ene gradvis avløst av dekor lagd av ren og armert gips. 

11.12   Himling med stukk og gipsutsmykning
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område. 
 ► Mindre skader som sprekker eller brudd kan re-

pareres direkte ved innfylling og modellering med 
bygningsgips. Blandingen består av bygningsgips 
og vann tilsatt 5–10 % lim. Påfør gips med fingre, 
spatel eller sparkel, modeller til riktig form, tilpass 
og gi overflaten riktig tekstur. Benytt skarpe kniver,  
stemjern eller små modelljern. Hvis deler av opp-
rinnelige ornamenter løsner under arbeidet, kan 
det limes på plass. 

 ► Mal all innvendig gips og stukk med limfarge. 

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
 ► Ved rengjøring; bruk ikke sterke vaskemidler eller 

mye vann, dette kan slite ned, løse opp og øde-
legge overflaten på ornamentene. 

 ► Fest løse deler av dekoren og deler som har 
sprukket eller falt av.

 ► Dersom deler mangler, kan det tas avstøpninger 
og lages nye modellformer. 

 ► Monter ikke gips på nypusset kalkunderlag, da 
det dannes en tett overflate som vil hindre videre 
karbonatisering av kalkpussen. 

 ► Støvtørk med tørre verktøy. Fuktighet kan løse 
opp overflatesjiktet. 

 ► Dersom det er benyttet for mye limfarge og orna-
mentenes detaljer er gjengrodde, og malingslag-
ene kun består av limfarge, fjernes malingen ved 
vasking med varmt/lunkent vann. Bruk svamp og 
skift vann ofte.

 ► Dersom det er benyttet linolje-/alkydmaling over 
limfargen, vil oljebasert maling flasse av. Skrap 
forsiktig bort løs oljemaling. Hvis skraping ikke 
fungerer, rengjør overflaten med sterkt salmiakk-
vann for å matte ned og fjerne skitt og fett i over-
flaten. Bruk deretter limavtrekk for å fjerne malin-
gen. OBS: Limavtrekk benyttes KUN hvis det er 
oljemaling i ett eller flere lag med ett eller flere lag 
underliggende limfargelag. Test først ut på et lite 
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