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1 Innledning

1.1  |  BAKGRUNN
Universitetsanlegget ved Karl Johans gate ble, sammen med øv-
rige nasjonalmonumenter og andre bevaringsverdige bygninger 
eldre enn 100 år, ført opp på liste over statens verneverdige byg-
ninger i 1933. Etter den tid ble disse kulturminnene behandlet 
som fredet uten at fredningen var hjemlet i lov. 

Etter endringer av kulturminneloven ble det gitt anledning til å 
frede bygninger i statlig eie ved forskrift. En forskriftsfredning 
gir fredningsobjektet lik status som vedtaksfredete kulturminner. 
Riksantikvaren fant det hensiktsmessig å formalisere vernet av 
statens verneverdige anlegg gjennom fredning ved forskrift. 

Fredningen av universitetsanlegget i sentrum omfattet 5 bygnin-
ger, Universitetsplassen og hagene sørøst og nordvest for Domus 
Media. Forskriften ble vedtatt 4.5.2001.

Ifølge bestemmelser gitt i kgl. res. «Overordna føresegner om for-
valtning av statlege kulturhistoriske eigedommar» av 01.09.2006, 
skal det utarbeides forvaltningsplaner for alle verneverdige, stat-
lige bygninger og anlegg. 

Det er laget én forvaltningsplan for hver av de fem bygningene på 
Karl Johans gate 47, og en forvaltningsplan for hagen og plassen.

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

Forvaltningsplanen for SE02 Domus Academica inneholder de-
taljert registrering og dokumentasjon. Planen gir en avklaring 
om hvilke tiltak som er søknadspliktige ihht. kulturminneloven, 
og gir retningslinjer for nødvendig kontakt med rett kulturmin-
nemyndighet. 

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. 

Forvaltningsplanen 
er en oppfølging av

• Forskrift om fredning av 
Karl Johans gate 47 av 4. 
mai 2001 med hjemmel i 
lov av 9. juni 1978 nr. 50 
om kulturminner § 22a, 
jf. § 15, jf. forskrift av 9. 
februar 1979 nr. 8785 om 
faglig ansvarsfordeling mv 
etter kulturminneloven § 
12 nr. 1.

• Bestemmelser gitt i kgl.
res. “Overordna føreseg-
ner om forvaltning av stat-
lege kulturhistoriske eige-
dommar” av 01.09.2006

Kulturminner er ressurser som skal brukes. En fredning betyr derfor ikke at det legges lokk på all fremtidig ut-
vikling 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.
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1.3  |  OPPLYSNINGER OM BYGNINGEN

Anleggets navn Universitetet i Oslo

Bygningens navn SE02 Domus Academica

GAB-nummer 81410224

Kommune Oslo

Eier Staten

Forvalter/bruker Universitetet i Oslo

Nåværende bruk Undervisning/forskning. Det juridiske fakultet

Byggeår 1841-1852

Byggherre Det Kongelige Frederiks Universitet

Arkitekt Christian Heinrich Grosch 

Vernestatus Fredet

Verneomfang Eksteriør og interiør

Reguleringsstatus Regulert til tomt for offentlige bygninger etter reguleringsplan 
S-2255, av 28. juli 1977.

Fredningskartet for universitetets bygninger i Oslo sentrum. I tillegg til de fem byg-

ningene (og hagen) i Karl Johans gate 47, ser vi at Historisk Museum og Frederiks 

gate 3 også er omfattet av fredningen.
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2.1  |  FORMELT GRUNNLAG FOR FREDNING
Domus Academica er fredet i medhold av kulturminneloven § 22a. 
Fredningen er vedtatt ved forskrift av 4.5.2001.

2.2  |  OMFANGET AV FREDNINGEN
Sitert fra fredningsforskriften:

«Hele anlegget til Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47, 
gnr. 209, bnr. 142 omfattes av fredningen. Dette inkluderer 
Universitetshagen med gjerdet og Universitetsplassen. 

Følgende bygninger med eksteriør og interiør omfattes 
av fredningen: Biblioteksbygningen, Museumsbygningen, 
Domus Academica, Gymnastikksalen, Professorboligen.

Her brukes navnene bygningene fikk da de ble oppført.

Fredningen gjelder samtlige bygningers interiør og 
eksteriør. Interiøret omfatter innvendig hovedstruktur 
(rominndeling) og eldre arkitektoniske detaljer (dører, 
vinduer, listverk, overflater, dekor etc.), samt fast inn-
redning.»

2.3  |  FORMÅLET MED FREDNINGEN

Sitert fra fredningsforskriften:

«Formålet med å bevare Norges første universitetsanlegg 
er både kulturhistorisk og arkitekturhistorisk begrunnet. 
Anlegget er oppført mellom 1841 og 1856 og er sentralt i 
utviklingen av forskning og utdanning i Norge, samt etab-
leringen av en norsk nasjonalstat. Formålet er samtidig å 
bevare et av empirens hovedverk i Norge, tegnet av en av 
våre fremste arkitekter, Christian Heinrich Grosch.

Fredningen omfatter også Universitetshagen og Universi-
tetsplassen. Formålet med fredningen av bygninger, plass 
og hage er å bevare alle elementene i et arkitektonisk og 
kulturhistorisk, helhetlig utformet anlegg.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygnin-
gens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det 
arkitektoniske uttrykket og detaljering som fasadeløsning, 
eldre dører og vinduer, materialbruk, overflater og dekor 
skal opprettholdes.

Domus Academica ligger i det sørlige hjørnet av eiendommen, mellom Karl Johans 

gate og Universitetsgata. Kart: Riksantikvaren

2
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Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å be-
vare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler 
av interiøret som er opprinnelige fra byggeåret eller er 
ombygget på en helhetlig måte som tjener den opprinnelige 
arkitekturen.»

2.4  |  BEGRUNNELSE FOR FREDNINGEN

Sitert fra fredningsforskriften: 

«Universitetsbygningene i Karl Johans gate ble bygd i 
1841-56 som Norges første universitetsanlegg og var av 
sentral betydning for etableringen av en norsk nasjonal-
stat etter 1814. Bygningene er oppført etter tegninger av 
arkitekt Chr. H. Grosch og regnes som et av empirens 
hovedverk i Norge. Både bygningenes eksteriør og interiør 
er fredet, samt hagen og Universitetsplassen.»

2.5  |  FREDNINGSBESTEMMELSER

Sitert fra fredningsforskriften:

«1. Det er ikke tillatt å rive bygningene eller deler av dem. 

2. Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør eller 
interiør. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. 
punkt 6. 

3. Utskifting av bygningselementer eller materialer, 
forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig 
vedlikehold på bygningenes eksteriør eller bygningenes 
interiør som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak 
fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 6. 

4. Vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle 
materialer og metoder tilpasset bygningenes egenart og 
på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kultur-
historiske verdiene. 

5. Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk 
tiltak eller bruksendring som kan forandre anleggets ka-
rakter eller på annen måte motvirke formålet med frednin-
gen. Dette gjelder alle former for bebyggelse, anleggelse og 
utvidelse av veier eller parkeringsplasser, oppsetting av 
gjerder eller skilt, endring av beplantning, belysning eller 
belegg, planering, masseuttak, utfylling og andre land-
skapsinngrep. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeførin-
ger, jf. punkt 6. 

6. Tilbakeføringer der det er foretatt endringer i senere 
tid, kan gjennomføres dersom det kan gjøres på et sikkert, 
dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra antikvar-
isk myndighet. 

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i til-
legg til denne forskrifts spesielle fredningsbestemmelser.»
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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. Eiendoms-
avdelingen ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for forvaltning, 
drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, 
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 dispensasjon 
fra fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesent-
lige inngrep (jf. kulturminneloven §§ 15a og 19 tredje ledd). Søk-
nad om dispensasjon for tiltak i fredete bygninger og anlegg i stat-
lig 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 utomhus-
område må være godt dokumentert. For at Riksantikvaren og By-
antikvaren 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, men god dokumentasjon vil ofte sikre raskere saksbehand-
ling. 

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, brann-
sikring 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-
lovens formålsparagraf og i diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven. Disse kravene er sterke, 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 særskilt 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 bygningsdel- 
ene, 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 betong, tegl 
og mørtel 

• Små reparasjoner av taktekking med samme materialbruk  
som eksisterende

• Utskifting av skadete deler av renner og nedløp med tilsvar-
ende.

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 bygningen 
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 søknadspliktige tiltak. Lis-
ten nedenfor viser eksempler på hva som forstås som søknadsplik-
tig tiltak etter kulturminneloven:

• inngrep i konstruksjon eller overflate som følge av f.eks. etab-
lering 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/

oljede 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, garderobestativ, tavler/opp-
slagstavler, servanter og lignende

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

• utskifting av himlingsplater/kledning i vernete interiører
• 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

Reparasjoner av skjult 

teknisk anlegg regnes som 

vedlikehold dersom det 

ikke medfører inngrep i 

opprinnelige konstruk-

sjoner. 

Utskifting av elektriske 

komponenter i opprinnelige 

lamper regnes som vedlikehold, 

endringer eller utskifting av 

armatur/skjerm er søknads-

pliktig.

Dører og annet treverk 

kan vedlikeholdes med 

tilsvarende maling i 

samme farge, glansgrad 

og teknikk som eksister-

ende. Endring av farge og 

malingstype er søknads-

pliktig.

Reparasjon av små sprek-

ker og skader i pussete og 

tapetserte overflater regnes 

som vedlikehold, endrin-

ger av farge og tapet er 

søknadspliktig.
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Kunst6

6.1  |  EIER- OG FORVALTNINGSANSVAR 
Universitetets kunstsamling omfatter mer enn 1600 verk; portret-
ter, enkeltverk i ulike teknikker, uteskulpturer og kunstneriske ut-
smykninger. De fleste av kunstverkene eies av universitetet. De er 
enten gitt som gave eller innkjøpt til utsmykning av bygninger og 
uteområder. I tillegg er en del av kunstverkene kommet til gjen-
nom KORO (Kunst i offentlig rom) eller utlånt fra Oslo kommune. 
Universitetet har forvaltningsansvaret for samtlige kunstverk i 
universitetets bygninger og anlegg uavhengig av eierforhold.  

6.2  |  KUNSTVERKENES VERNESTATUS
Mange av kunstverkene i UiOs samling befinner seg i bygninger 
eller parker som er fredet eller i verneklasse 2. I fredningsfor-
skriften er omfanget og formålet med fredningen definert, men 
kunsten er ikke omtalt spesielt. Elementer som «dekor» og «fast 
inventar» er beskrevet som en del av fredningens omfang, men 
kunstverk som f.eks. Munchs malerier i Aulaen eller Per Krohgs 
verk i Fysikkbygningens vestibyle er ikke behandlet spesifikt. Det-
te forholdet ble drøftet med Riksantikvaren, som har gitt følgende 
tilbakemelding: «Til tross for at kunst ikke er nevnt spesifikt i alle 
beskrivelser av fredete interiører, er Riksantikvaren klar på at 
integrert kunst er en integrert del av rommet og dermed en del 
av det fredete interiøret der det er interiørfredning. Dette gjelder 
også eksteriør- og utomhusfredninger.»1

Forvaltningsplanen vil gi en spesifikk beskrivelse av hvert enkelt 
kunstverk 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 av kunstsamlingen og å unngå at 
kunsten blir glemt eller mistolket av fremtidige generasjoner. 

6.3  |  HVA ER INTEGRERT KUNST?
Integrert kunst er å forstå som kunst som er bygningsmessig inte-
grert på en slik måte at kunsten vanskelig kan skilles ut fra arki-
tekturen uten store inngrep i bygning eller kunstverk. Eksempler 
på dette er Edvard Munchs Aulautsmykning, Per Krohgs utsmyk-
ning i Fysikkbygningen og Søren Ubisch’ utsmykning i Domus 
Academica. Enkeltverk med en arkitektonisk tilpasset plassering 
regnes i denne sammenhengen også som integrert kunst.

Flere enkeltkunstverk ved universitetet har en dokumentert his-
torisk tilknytning til bestemte bygninger. Tilknytningen vil være 
dokumentert gjennom verkets proveniens. Slike kunstverk er ikke 
å regne som integrerte verk.

Integrert kunst er 
en del av fredete interi-
ører/eksteriører/utom-
hus og skal i saksbe-
handlingen behandles 
og vurderes som 
fredet.

Riksantikvaren

1. Integrert kunst i fredete interiører/eksteriører/utomhus – Riksantikvarens 

tilbakemelding etter møte 8.5.2015 Detalj av Søren Ubisch’ kunstverk “Tiden og kontinentene”. 



13

REFLEKSJON
Kunstner
Søren Ubisch

Beskrivelse av kunstverket
Speilglassrelieff i hovedtrapp, 2005. Bestillings-
verk etter lukket utsmykningskonkurranse i regi av 
Utsmykkingsfondet for offentlige bygg (nå KORO) i 
forbindelse med rehabiliteringen av bygningen.

Særlige hensyn
Utsmykningen tåler rengjøring med vann, men veg-
gen må ikke spyles. Det må ikke komme vann bak ut-
smykningen. Ved vask skal det brukes en myk børste 
og mildt såpevann. KORO skal kontaktes dersom det 
oppstår problemer i forhold til forvaltning, drift og 
vedlikehold.

TIDEN OG KONTINENTENE
Kunstner
Søren Ubisch

Beskrivelse av kunstverket
Dekke i indre gård; skifer, brostein og stål, 2005.
Bestillingsverk etter lukket utsmykningskonkurranse 
i regi av Utsmykkingsfondet for offentlige bygg (nå 
KORO) i forbindelse med rehabiliteringen av bygnin-
gen.

Særlige hensyn
Rengjøres med høytrykksspyler. KORO skal kontak-
tes dersom det oppstår problemer i forhold til forvalt-
ning, drift og vedlikehold.

BILDE I AUDITORIUM 4
Kunstner
Mari Slaattelid

Beskrivelse av kunstverket
Maleri bestående av 6 felt, olje på aluminiumsplater, 
2004. Bestillingsverk til auditorium 4 i forbindelse 
med rehabiliteringen av bygningen. Maleriet er en 
gave fra De nordiske juristmøter, norsk avdeling.

Særlige hensyn
All behandling av maleriet må gjøres av konservator. 
Eventuell demontering og remontering må gjøres av 
fagfolk. Ved bygningsmessige tiltak må maleriet enten 
dekkes til eller fjernes.
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7 Katalog
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VERNEHENSYN
Sammen med de andre sentrumsbygningene regnes Domus Academica 
som et av landets hovedverk i nyklassisisme. Bygningen har en meget 
høy arkitektonisk kvalitet, og er den av sentrumsbygningene som har 
vært minst endret/ombygd. Alle de fem universitetsbygningene på 
Karl Johans gate 47 gjennomgikk en omfattende, utvendig restaurering 
i årene 2012–2014. Takene ble tekket om, teglveggene pusset og malt. 
Skader og skjevheter i dører og vinduer ble utbedret, og skader/sprek-
ker i granitt og sandstein reparert. Det ble lagt stor vekt på kvalitet i 
den håndverksmessige utførelsen og bruk av tradisjonelle materialer 

og metoder; kalkpuss og kalkmaling på teglveggene, linoljemaling på 
treelementer. 

I det videre vedlikeholdet av fasadene er det viktig å vise forståelse 
både for bygningens alder og høye verneverdi, men også for de arbeid-
ene og ressursene som er lagt ned i den omfattende restaureringen av 
sentrumsbygningene. Det er viktig å ta vare på alle eksteriørdetaljer 
som dører, vinduer, ornamenter, pilastre og trekninger. Eiendoms-
avdelingen er det koordinerende ledd i alle vedlikeholdstiltak. 

Eksteriør



16

7 Katalog – eksteriør; fasadene mot gater, Universitetsplassen og hagen

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Grunn og 
fundament

Grunnen under Domus Academica består av middels 
fast leire. Bygningens fundamenter består av store 
kalksteinsblokker murt i forband på flåter av krysslagte 
tømmerstokker som ligger i leiren. Ved rehabiliteringen i 
2002–04 ble fundamentene forsterket på grunn av store 
setningsskader, og supplert med nye fundamenter av 
armert betong. Bygningens grunnmur/sokkel er av hugne 
blokker av lys gulgrå Grorudgranitt.

Det er viktig å sikre god avrenning, og at muren 
ikke dekkes av mose, alger etc. Det er særlig viktig 
å følge med på fuktproblematikken i kjelleren mot 
Universitetsplassen. Der er det blomsterbed på 
hver side av inngangspartiet, og det er registrert 
pussavskalling på innsiden av kjellerveggene. 

Bæresystem Bærende vegger er av pusset tegl. Se vegger

Vegger Yttervegger er utført i tegl i forskjellige tykkelser fra ca. 
250 mm til ca. 900 mm. Veggene er pusset med kalk-
mørtel og malt med kalkmaling (Weber 242 CD-färg). 
Unntaket er fasaden rundt inngangspartiet, der pilastre, 
med baser, kapitel og frisefelt er laget av Portlandsement. 
Dette partiet er malt med en kalkmaling tilsatt hvitsement 
(Weber 244 KC-maling). Nedre del av veggene er malt 
med silikatmaling og antigraffitibehandlet. På baser og 
kapiteler på veggenes pilastre, sokkelgesims og den hori-
sontale profilen som danner etasjeskillet mellom 1. og 2. 
etasje, er det benyttet en mørk grå sandstein fra Jeløya. 
Enkelte steder på er det spart på bruken av sandstein, og 
de aktuelle elementer er støpt i Portlandsement. 

Bygningenes fasadepuss er oppbygd på følgende 
måte: 
Grunning: Weber cal. 109 hydraulisk kalkgrunning
Grovpuss 1: Weber cal. 158 hydraulisk kalkmørtel 
med fiber (20 mm)
Grovpuss 2: Weber cal. 148 hydraulisk kalkmørtel 
(2,6-5,4 mm)
Finpuss: Weber cal.  Hydraulisk finpuss 
(0,8-1,6 mm)
Små sprekker repareres med mørtel tilpasset den 
eksisterende. Vedlikeholdes med tilsvarende mal-
ing/farge som eksisterende.

Vinduer De store vinduene i 1. og 2. etasje er opprinnelige, og de 
har tre eller fire ruter i bredden og fem i høyden. De fleste 
vinduene har ett felt (med to ruter) som kan åpnes. Dette 
feltet er av metall, mens øvrige rammer og sprosser er av 
tre. Kjellervinduene er små en- og tofags trevinduer med 
småruter. 

Vinduene er utvendig malt med linoljemaling i farge 
NCS S 8005-G50Y, og skal vedlikeholdes med 
tilsvarende malingstype/farge. Større utbedringer 
eller utskifting av vinduer er søknadspliktig. 
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Dører Tre opprinnelige, tofløyete fyllingsdører i hovedinngangs-
partiet mot Universitetsplassen. Dørene har ramtre med 
dreide knotter som, når dørene åpnes, passer inn i hull i 
sidekarmene. Alle dørene har et overlysfelt med diago-
nalstilte småruter. Frisene over inngangsdørene er støpte 
stukkdekorasjoner. Tofløyet dør med vindusfelt inn til 
kjelleretasjen fra Universitetshagen, og stor port med 
opprinnelige portblad av tre inn til bakgården fra Universi-
tetsgata. 

De eldre dørene, inkludert hengsler, vridere, 
nøkkelskilt og andre detaljer har høy verdi og skal 
bevares uendret. Alle dørene av tre vedlikeholdes 
med linoljemaling. Nyere dører av stål vedlike-
holdes med tilsvarende maling som eksisterende. 
Dørene males med linoljemaling: NCS 7010-G70Y. 
(Gjøco Herregård Linoljemaling nr. 1414 ble brukt 
ved Statsbyggs rehabiliteringsprosjekt i 2008-2014.)

Tak, renner og 
nedløp 

Slakt valmet, båndtekket tak av patinerte sinkplater 0,8 
mm tykke. Kjegleformet båndtekking over Gamle festsal. 
Tekkingen ble nylagt ved restaureringen i 2014. Gesims-
beslag av sink med originale løvehoder av støpejern 
(opprinnelige utspylere). Taket har enkelte små lofts-
vinduer av ulik alder. Langs takfoten er det innvendig 
takrenne med nedløp av sink.

Enkeltplater som er skadet, kan skiftes med 
tilsvarende nytt materiale, med samme utforming/
sammenføying som tidligere. Utskifting av taktek-
kingstype eller av større partier, er søknadspliktig. 
Lekkasjer i nedløp må utbedres straks, da det lett 
kan føre til store og alvorlige følgeskader på byg-
ningen. Vedlikeholdes med tilsvarende maling som 
eksisterende.

Trapper, 
balkonger etc.

Bred trapp av granitt foran hovedinngangen mot Univer-
sitetsplassen. Trappen har en bred granittvange på hver 
side, som også fungerer som sokkel for opprinnelige 
lyktestolper av støpejern. To nyere rekkverk deler trappen 
i tre felt. Trapp ned til kjellerinngangen mot Universitets-
hagen.  

Det er viktig å sikre god avrenning og at trinn-
ene ikke dekkes av mose, alger etc. Utette fuger 
repareres med mørtel tilpasset den eksisterende. 
Rekkverk vedlikeholdes med tilsvarende maling 
som eksisterende. Overflaten kan rustbehandles før 
påføring av ny maling.

Belysning Opprinnelige lyktestolper av malt støpejern på hver side 
av hovedtrappen, montert på granittsokkel. Lyktestolpene 
er trolig tegnet av Grosch og har høy verneverdi. Kup-
pelene har vært skiftet flere ganger består i dag av runde 
glasskupler av klart glass.

Støpejern vedlikeholdes med tilsvarende maling 
som eksisterende. Overflaten kan rustbehandles 
før påføring av ny maling. Endring eller utskifting av 
glasskuplene må gjøres i samråd med Eiendoms-
avdelingen.
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5 katalog - eksteriør

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Grunn og 
fundament

Pusset og malt sokkel i bakgården. Plassen dekkes av 
Søren Ubisch’ kunstverk «Tiden og kontinentene» (se 
kap. 6 Kunst) og består av brostein, skiferheller og stål. 
Plassen har fall inn mot drenskummer i midten av gårds-
rommet. 

Det er viktig å sikre god avrenning og at steinene 
ikke dekkes av mose, alger etc. Se for øvrig kap. 6 
Kunst.

Bæresystem Bærende yttervegger av pusset tegl Se vegger

Vegger Yttervegger og bærevegger er utført i tegl i forskjellige 
tykkelser fra ca. 250 mm til ca. 900 mm. Alle fasadene i 
bakgården er malt med silikatmaling.  

Bygningenes fasadepuss er oppbygd på samme 
måte som fasadene mot plass og gater, se skjema 
s. 16 og 17. 

Vinduer Det er tre ulike vindustyper i bakgården; store vindusfelt 
i 1. og 2. etasje med tre eller fire ruter i bredden og fem i 
høyden. De fleste vinduene har ett felt (med to ruter) som 
kan åpnes. Dette feltet er av metall, mens øvrige rammer 
og sprosser er av tre. Vinduene i kjelleretasjen er tofags-
vinduer med seks ruter i hver ramme. På loftet er det små 
tofagsvinduer med fire ruter i hver ramme. 

Vinduene er utvendig malt med linoljemaling i farge 
NCS S 8005-G50Y og skal vedlikeholdes med 
tilsvarende malingstype/farge. Større utbedringer 
eller utskifting av vinduer er søknadspliktig. 

Dører I portrommet er det tre opprinnelige dører/port. Porten ut 
til Universitetsgata er en stor, tofløyet port med fyllinger 
og dreide trenagler i ramtreet (tilsvarende hovedinn-
gangsdørene mot Universitetsplassen). På baksiden er 
de panelte (stående bord med labank). De holdes oppe 
ved festemekanisme i bjelker på begge sider av veggen. 
Dørene fra portrommet og inn i bygningen er også opp-
rinnelige; tofløyete fyllingsdører med messingvridere. De 
øvrige dørene i bakgården er av nyere dato, og er en- og 
tofløyete dører i litt ulik utforming, med vindu i dørbladet. 

De opprinnelige dørene i portrommet har høy 
verneverdi. Dørene, inkludert hengsler, vridere, 
nøkkelskilt kan males opp, men skal ellers bevares 
uendret. Alle dørene av tre vedlikeholdes med lin-
oljemaling, NCS 7010-G70Y. 

Tak, renner og 
nedløp 

Taktekking beskrevet i skjemaet s. 16 og 17. Mot bakgår-
den er det utvendige renner og nedløp med utkast i hvert 
hjørne. Nedløpsrørene er malt i veggfargen.

Lekkasjer i nedløp må utbedres straks, da det lett 
kan føre til store og alvorlige følgeskader på bygnin-
gen. Deler kan skiftes ut, etablering av nye renner 
og nedløp er søknadspliktig.

Katalog – eksteriør; fasadene mot bakgård7
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Trapper, 
balkonger etc.

Trinn opp til inngangsdøren til rom 001 og foran dørene i 
portrommet. For øvrig er dørene uten terskler.  

Fuger repareres med mørtel tilpasset den eksister-
ende. 

Belysning Vegglamper over inngangsdørene i bakgården med stø-
pejernsarmatur og hvit glasskjerm. Takmonterte kuppel-
lamper i portrommet. 

Støpejernsarmatur vedlikeholdes med tilsvarende 
maling som eksisterende. Overflaten kan rust-
behandles før påføring av ny maling. Endring eller 
utskifting av belysning må gjøres i samråd med 
Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog – eksteriør – foto
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Bilder på side 20:

1. Fasaden mot Universitetshagen med den 

buede apsisen som rommer Gamle festsal. 

2. Hovedfasaden mot Universitetsplassen. 

3. Søndre hjørne av bygningen i krysset 

mellom Karl Johans gate og Universitets-

gata.

4. Fasaden mot Karl Johans gate. Det 

berømte uret er plassert bak det midterste 

av de tre smale vinduene i første etasje (til 

venstre i bildet). 

Denne siden:

1. Vinduene i 1. og 2. etasje var trolig opp-

rinnelig ment å være konstruert av støpe-

jern. (Originaltegningene finnes i Bærum 

Jernverks arkiv). Slik de ble utformet, er 

bare det feltet som kan åpnes (består av to 

ruter) av støpejern, resten er av malmfuru. 

Under siste restaurering (2006–2014) opp-

daget man at de 160 år gamle vinduene var 

i forbausende god stand. De små skadene 

som måtte repareres, ble satt i stand på 

stedet uten at rammene ble tatt ut. 

2. En av de tre hoveddørene i inngangs-

partiet mot Universitetsplassen er laget av 

tre. Både det gitterlignende overlysvinduet 

og de dreide knottene på ramtreet gir dør- 

en et solid, nærmest støpejernsaktig 

inntrykk. 
1 2
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Et av tre overlysvinduer over inngngsdørene mot Universitetsplassen Fasaden sett fra Universitetsgata med apsisen/rotunden med Gamle festsal

Kjellervindu mot Karl Johans gate Gavlen mot Universitetsplassen

Detalj av gavlen mot Universitetsplassen Løvehodene langs gesimsen fungerte opprinnelig som utspylere. Inngangspartiet fra Universitetsplassen
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Vinduer over portrommet i bakgården

Vindu mot bakgården Belysning over dørene i bakgården

Bakgården sett mot Universitetsgata

Steinbelegningen i bakgården er utformet av Søren Ubisch. Portrommet ut mot Universitetsgata Bakgården sett mot nordvest
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7 Katalog – interiør



25

VERNEHENSYN

Ved restaureringen i 2002-04 ble interiørene tilbakeført til valgte 
historiske epoker rom for rom. I hovedsak ble Grosch sine original-
løsninger valgt, men også andre epoker som Holger Sinding-Larsens 
restaurering i 1910 er representert. Videre ble det lagt vekt på å gjøre 
rommenes opprinnelige funksjon lesbar. I leilighetene for kvestor og 
pedell i østfløyen valgte man til eksempel tapet på veggene for å vise 
at dette var private rom. Overflatene i samtlige rom i bygningen, med 
unntak av loftet, har gjennomgått en omfattende  restaurering med 
bakgrunn i NIKUs fargeundersøkelser. Opprinnelig malte dekorasjo-
ner utført med ulike teknikker som sjablong- og strekdekor, ådring 
og marmorering er tilbakeført. Opprinnelige møbler er restaurert og 
satt tilbake på plass. 

Alle nye elementer og installasjoner som lettvegger, arbeidsplasser, 
toaletter og kjøkken- og skapmoduler er bevisst valgt for å tydelig-
gjøre kontrasten mellom gammel og ny innredning. Det er også valgt  
en helhetlig interiørløsning når det gjelder ny belysning og løse møb-
ler. 

I det videre vedlikeholdet av interiørene i bygningen er det viktig å 
vise forståelse både for bygningens alder og høye verneverdi, og for 
de arbeidene og ressursene som er lagt ned i den omfattende restau-
reringen av Domus Academica. Behandling av sårbare, opprinnelige 
overflater og elementer bør skje i samråd med konservator/Riksan-
tikvaren. Det er også viktig å videreføre den helhetlige innredningen 
selv om nyere elementer i seg selv har lavere verneverdi. Eiendoms-
avdelingen er koordinerende ledd i alle vedlikeholdstiltak.

Interiør





Evt. undertittel, kort 
beskrivelse eller navn

Interiør
Domus Academica

1. etasje
I Domus Academicas første etasje finner vi bygningens 
representative rom, med Gamle festsal som hovedattrak-
sjon. Festsalen har stått nærmest utendret siden bygge-
året, men var sterkt nedslitt før restaureringen i 2002-04. 

I de øvrige rommene var det opp gjennom årene blitt utført 
hyppige overmalinger av tak og veggflater som opprinnelig 
var tapetsert eller rikt dekorert. Fargeundersøkelser ble 
gjennomført i alle sentrale rom og brukt som grunnlag for 
fargevalg. Mange av fargene ble blandet på stedet. I rom-
skjemaene er NCS fargekoder oppgitt slik de ble dokumen-
tert etter restaureringen. Ved framtidig oppmaling er det 
viktig å huske på at fargekodene er veiledende og i de fleste 
tilfeller må justeres manuelt. 

Første etasje består, i tillegg til representative rom, av 
møterom, øvelsesrettssal, spiserom og kontorer. I første 
etasje finner vi også rektors kontor med det berømte uret 
som har gitt bygningen tilnavnet “Urbygningen”.  
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Detalj av marmoreringen på veggen En av lysekronens fire «armer»

Dørvrider av messingGulvfliser fra slutten av 1800-talletDetalj av eikeådringen på døreneTakdekorasjonGulvrist av støpejern

VERNEHENSYN
Vestibylen har vært forholdsvis lite endret opp gjennom årene. Gulvflisene ble 
lagt omkring 1884, og i 1910 ble veggene oppusset med rekonstruksjon av opp-
rinnelige farger og dekor av malermester Krogh. Senere (på 1960- og 70-tallet) 
ble det foretatt visse reparasjoner av dekoren. Under restaureringen i 2002-04 ble 
pusskader utbedret og malte overflater renset og rekonstruert etter NIKUs farge-
analyser. 

Rommet har høy verneverdi, og alle tiltak må gjennomføres av høyt kvalifi-
serte håndverkere og i nært samarbeid med Riksantikvaren. 

NAVN: Vestibyle
FUNKSJON: VESTIBYLE
ROM: 101

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Pusset kassetthimling med kraftige dragere 

som bæres av søyler. Himlingen er inndelt 
i 9 ruter, hver inndelt i fire felt. Malt med 
limfarge med sjablongerte stjerner og 
meanderborder. 

Dekoren i himlingen ble under restaureringen 2002–04 
renset og retusjert/oppmalt med limfarge blandet på 
stedet. All reparasjon av puss og dekor i himlingen skal 
utføres av konservator/malerfirma med høy kompetanse 
på tradisjonelle maleteknikker. 

Vegger Pussede vegger dekorert med marmorerte 
kvadre mellom malte pilastre. Pilastrene 
har malte og forgylte stukkdekorasjoner på 
kapitelene.  

Veggene har opprinnelig dekor som ble renset og retusjert 
i 2002/04. Ved reparasjon av marmoreringen må opp-
strøksprøver godkjennes, da NCS-koder ikke kan gjengis 
presist. 

Dører Tre tofløyete utgangsdører med fasett-
erte fyllinger, innvendig dekorert med eike-
ådring. Overlysvindu med diagonalstilte 
småruter. Opprinnelig messingvrider og 
nøkkelskilt, supplert med nyere lås. Panikk-
beslag på alle tre dørene. Bred, enfløyet 
fyllingsdør inn til rom 147 (utformet som 
tofløyet dør med 8 dreide knotter i hvert 
dørblad), tofløyet dør inn til 102. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Alle inngrep i 
karm og dørblad er søknadspliktige. 

Gulv Betongfliser fra 1880-tallet lagt i sjakk-
 mønster, sort og grå. Fotlister, søylene 
og pilastrenes baser er malt med NCS 
S 6020-Y20R/7020-Y20R. 

Flisene ble ved restaureringen kun renset med Steinfix for 
å fjerne gammel lakk. Gulvet har høy verneverdi og skal 
ikke endres/overflatebehandles. 

Fast inventar Fire oppslagstavler av brunbeiset, lakkert 
eik med glassdører (trolig fra første halvdel 
av 1900-tallet).  

Tavlene er omfattet av fredningen og kan ikke fjernes uten 
godkjenning fra Riksantikvaren. Veggflaten bak er malt i 
ensfarget lys grågrønn.

Belysning En stor støpejerns lysekrone sentralt plas-
sert i himlingen. Lampen har fire armer 
med tre skålformede skjermer i opalglass 
på hver arm. Moderne lamper over opp-
slagstavlene.

Lysekronen var opprinnelig gasslampe, senere bygd om 
til elektrisitet. Ved siste restaurering ble armaturen renset, 
rehabilitert og fikk innebygd ledelys. Elektriske kompon-
enter kan skiftes ut ved behov, øvrige tiltak skal utføres i 
samråd med Eiendomsavdelingen/Riksantikvaren.

Annet Fire kanelerte sinksøyler plassert midt i 
rommet i bærebjelkenes skjæringspunkt. 

Søylene har samme dekor som pilastrene, med malte og 
forgylte stukkdekorasjoner på kapitelene. 
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Innvendige varevinduerInformasjonsskrankeDetalj av dørhengselNy dørvrider av messingFotlist skjuler kabelføringer

VERNEHENSYN
Rommet har pussoverflater som ble reparert og overmalt i 2002-04. Opprinne-
lige elementer som dører, vinduer og pussflater har høy verneverdi. Nyere innred-
ning som skranke og hyller er ikke omfattet av fredningen, men er en del av den 
helhetlige innredningen som ble valgt i forbindelse med restaureringen i 2002-
04. Den kan derfor ikke skiftes ut uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen. 

NAVN: Infosenter
FUNKSJON: INFORMASJON
ROM: 102

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset og hvitmalt rabitzhimling på 

rørvev. Himling skrår under hovedtrappa 
opp til 2. et. 

Rabbitzpussen kan repareres med kalkmørtel og males 
med limfarge NCS-kode S 0502-Y ved behov. Endring av 
farge og malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktig.

Vegger Pussete, malte teglvegger Veggene er malt linoljemaling i NCS-kode S 3060-Y80R. 
Oppmaling med samme malingstype og farge regnes som 
vedlikehold, endring av farge og malingstype og inngrep/
hulltaking er søknadspliktig.

Dører Tofløyet, malt fyllingsdør ut til vestibylen 
(101) og en enfløyet dør inn til rom 103 

Dørene er malt med linoljemaling, og kan males opp med 
tilsvarende malingstype- og farge. Fargekode ikke oppgitt, 
og oppmaling må skje på bakgrunn av fargeundersøkelse. 
Alle inngrep i karm og dørblad er søknadspliktige.

Vinduer Et firefags vindu ut mot bakgården. Vinduet 
har buet overfelt og tre ruter i hvert fag, 
både i yttervinduene og varevinduene. 
Kun to fag kan åpnes. Vinduene er malt i 
dørfargen.  

Vinduene er malt med linoljemaling og kan males opp 
med tilsvarende malingstype- og farge. Fargekode ikke 
oppgitt, og oppmaling må skje på bakgrunn av farge-
undersøkelse. 

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg (lagt i 
2002-04). Brede, profilerte fotlister malt i 
dørfargen. Fotlistene er avtagbare og skju-
ler elektriske føringer.

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Ved behov kan belegget 
skiftes ut med tilsvarende type/farge. Endringer ut over 
dette er søknadspliktige. 

Fast inventar Ny innredning med resepsjonsdisk, hyller 
og skap på to av veggene, og oppslags-
tavle mellom dørene.

Innredningen har lav verneverdi, men ev. fjerning av fast 
inventar må godkjennes av Riksantikvaren dersom det 
medfører inngrep/sår i veggene. Øvrige endringer avklar-
es med Eiendomsavdelingen.

Belysning Fire takplafonder montert i 2002-04 Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av arma-
tur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

Annet Radiator under vinduet, malt i veggfargen Radiatoren har lav verneverdi, og kan skiftes ut med 
tilsvarende ved behov. 
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Rom 103 – bøttekottVentilasjonsføringer i rom 104Dør med opprinnelig messingvriderDør inn til 104Elektriske føringer slisset inn i vegg

VERNEHENSYN
Rom 103 og 104 var opprinnelig arkivrom, 149 er gangen mellom hovedvestibylen 
(101) og korridoren (105). I dag er 103 brukt som bøttekott og 104 rom for tekniske 
føringer. 149 oppfattes som en del av vestibylen med tilsvarende dekor på pilast-
rene. Rommet har høy verneverdi med malt originaldekor i himlingen. Alle tiltak 
må gjennomføres av høyt kvalifiserte håndverkere og i nært samarbeid med 
Riksantikvaren. 

NAVN: Kott og gang
FUNKSJON: KOTT OG GANG
ROM: 103, 104 OG 149

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset rabitzhimling malt med lim-

farge, ensfarget i rom 103 og 104. Rom 
149 har buede trekninger mot veggene og 
er dekorert med fire sjablongerte stjerner i 
rektangulære rammer. 

Himlingen i rom 103 og 104 kan vedlikeholdes med lim- 
farge, NCS-kode S 0502-Y, himlingen i rom 149 – se 
vestibyle.

Vegger Pussete teglvegger malt med linoljemaling.  
Rom 149 har pilastre i hvert hjørne, tilsvar-
ende som rom 101 Vestibyle. 

Pilastrene har opprinnelig dekor som ble renset og retusj-
ert i 2002/04. Veggene i rom 103 og 104 kan vedlikehold-
es med linoljemaling NCS S 1020-Y30R. 

Dører Enfløyete fyllingsdører dekorert med eike-
ådring. Opprinnelig messingvrider og nøk-
kelskilt. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Alle inngrep i 
karm og dørblad er søknadspliktige. 

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Brede, 
profilerte fotlister malt i dørfargen. Fotlister, 
samt søylene og pilastrenes baser er malt 
med NCS S 6020-Y20R/7020-Y20R.

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlikehol-
des med tilsvarende malingstype og farge/teknikk.
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Detalj av lysekroneDetalj av veggdekorDetalj av veggdekorDetalj av veggdekor

VERNEHENSYN
Korridoren som fører fra hovedvestibylen mot garderoben utenfor Gamle festsal, 
har høy verneverdi, med opprinnelig sjablongdekorerte vegger og to store to-
armete lysekroner av støpejern. Under restaureringen i 2002-04 ble pusskader 
utbedret, og malte overflater renset og rekonstruert etter NIKUs fargeanalyser. 
Rommet fikk nytt gulvbelegg, men øvrige overflater er opprinnelige. Det er viktig 
at disse behandles skånsomt og ikke overmales/endres.  

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 105

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Pusset, hvitmalt himling avdelt med en 

svakt buet drager slik at det dannes to 
himlingsfelt. Hvert felt har buet trekning 
langs kantene malt i lys blågrått med mørk 
strekdekor. 

Hinlingen er malt med limfarge. Fargekoder er ikke opp-
gitt. Ved reparasjoner må oppstrøksprøver godkjennes. 

Vegger Pussete vegger dekorert med sjablong- og 
strekdekor, og med illuderte pilastre og 
brystning. Pussete søyler på hver side av 
åpningen mot vestibylen. 

Veggene har opprinnelig dekor, som ble renset og retusj-
ert i 2002/04. Bunnfargen på veggen er malt i NCS-kode 
S 3050-Y90R (malingtype antatt linoljemaling eller emul-
sjonsmaling). Veggene kan vedlikeholdes med tilsvarende 
maling/farge, endring av farge og malingtype er søknads-
pliktig. 

Dører To doble fyllingsdører dekorert med eike-
ådring. Dørene har messingvridere og 
pålimte romnavn, «Spiserom» og «Gamle 
festsal», og brede, profilerte gerikter. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 3020-Y40R/Y50R med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Alle inngrep i 
karm og dørblad er søknadspliktige.

Vinduer Vindusfelt mot Universitetsplassen med 15 
ruter

Vinduet er malt med Jotun Fenom, Flügger lasurolje og i 
fargene S 3020-Y40R/Y50R med toppstrøk av Le Tonki-
nois linoljelakk. Tilsvarende malingsteknikk som dørene. 

Gulv Ensfarget, brun linoleum med laserte, 
profilerte fotlister. Fotlisten er lasert med 
Jotun Fenom, Flügger lasurolje og i fargene 
S 3020-Y40R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. 

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk. 
Utskifting er søknadspliktig.

Belysning To store, toarmete taklamper av støpejern 
med tre skålformete skjermer i opalglass på 
hver arm 

Lysekronene er opprinnelige gasslamper ombygd til elek-
trisitet. Armaturen ble renset, rehabilitert og fikk innebygd 
ledelys ved siste restaurering. Elektriske komponenter kan 
skiftes ut ved behov, øvrige tiltak skal utføres i samråd 
med Eiendomsavdelingen/Riksantikvaren.
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Vinduskarm med lufteventilFotlisterDetalj av vegg

VERNEHENSYN
Rom 107, som opprinnelig var auditorium (i dag spiserom), har beholdt original 
romform. Rommet har nedforet himling, nyere belysning, gulvbelegg og innred-
ning. Veggflater, vindusnisjer og dører er opprinnelige og har høy verneverdi og 
skal bevares. Det er også viktig å bevare detaljer som lufteventiler under vinduene 
og dreide «hjørnespyd» på hver side av vindusnisjene.

Over: Rommet sett mot nordre hjørne. Under: Rommet sett mot østre hjørne.

NAVN: Spiserom
FUNKSJON: SPISEROM/KJØKKEN
ROM: 107

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Nedforet, malt gipshimling av nyere dato Gipshimlingen har lav verneverdi, og kan males med lim-

farge i NCS-kode S 0502-Y. Inngrep i bakenforliggende, 
opprinnelig himling er søknadspliktig.

Vegger Slettpussete, malte vegger malt i to ulike 
farger; nedre felt (brystning) er malt med 
linoljemaling i lys brun avsluttet med sort 
strek mot et øvre felt som er melt med 
emulsjonsmaling i lys grønn. Hvit kant mot 
himling imiterer taklist. Ventilasjonsrister på 
vegg mot korridor. 

NCS-koder: Over brystning; S 2020-G30Y, overgangs-
strek; Sort S 9000-N, brystning; S 3010-Y40R. Ventila-
sjonsristene er lakkert på fabrikk, i samme fargekoder. 
Veggene kan vedlikeholdes med tilsvarende maling/farge, 
endring av farge og malingtype er søknadspliktig.

Dører Tre tofløyete fyllingsdører dekorert med 
eikeådring og kantet med brede, profilerte 
ådrete gerikter. Messingvridere

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Alle inngrep i 
karm og dørblad er søknadspliktige.

Vinduer Tre store vinduer, avdelt med horisontal 
post. Øvre felt har tre rammer med tre ruter 
i hver ramme, nedre felt har tre rammer 
med to ruter i hver. I yttervinduene kan kun 
to fag i nedre felt åpnes, mens alle fag i va-
revinduene kan åpnes. Vinduene har smale 
sidefelt av panelte fyllinger. Vindussmygene 
er markert med rundstaff med dreide spyd 
på toppen. Alt er dekorert med eikeådring. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Utskifting av 
varevinduer er søknadspliktig.

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg (fra 2002-
04). Profilerte, laserte fotlister. Fotlistene er 
avtagbare og skjuler elektriske føringer. 

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlikehol-
des med tilsvarende malingstype og farge/teknikk.

Fast inventar Moderne kjøkkeninnredning montert som 
frittstående modul. Baksiden av innredning-
en er kledd med sorte, lyddempende plater.

Innredningen har lav verneverdi, men er en del av den hel-
hetlige innredningen i bygningen. Endringer og utskifting 
må skje i samråd med Eiendomsavdelingen.

Belysning 8 nyere takampler med runde, hvite glass-
kupler

Lampene er ikke omfattet av fredningen. Utskifting av 
elektriske komponenter regnes som vedlikehold, øvrige 
endringer må skje i samråd med Eiendomsavdelingen. 
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Fast skapinnredningDametoalettDetalj av flisene på herretoalettetTaklampe i rom 108Toalett 

VERNEHENSYN
Arealene var opprinnelig “Gangrum” og “Mørkt Pakrum”. Ved restaureringen i 
2002-04 ble toalettene nyinnredet med sjakkmønster som bærende idé, inspirert 
av det gamle gulvet i vestibylen. Toalettene med ny innredning har lav verneverdi, 
men er en del av den helhetlig innredningen. Endringer må derfor avklares med 
Eiendomsavdelingen. 

NAVN: Gang og toaletter
FUNKSJON: FORROM OG TOALETTER
ROM: 108, 157A+B OG 158A+B

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Nedforet, malt gipshimling av nyere dato Gipshimlingen har lav verneverdi og kan males med lim-

farge i NCS-kode S 0502-Y. Inngrep i bakenforliggende, 
opprinnelig himling er søknadspliktig.

Vegger Slettpussede vegger malt i lys gulhvit farge.  
Veggene på toalettene er delvis flislagt, del-
vis pusset og malt. 

Flisene er beskrevet som Paray Ceramiqes 10x10 cm lagt 
i sjakkmønster; blå og sorte på dametoalettet, oker og 
sorte på herretoalettet. Veggen er malt med matt emul-
sjonsmaling i NCS-kode: S 1010-Y30R. Veggene kan 
vedlikeholdes med tilsvarende maling/farge. 

Dører To tofløyete, eikeådrete fyllingsdører inn til 
spiserom og inn til rom 109. To enkle, nyere 
fyllingsdører inn til herre- og dametoalett, 
malt i lys grå farge (fargekode ikke oppgitt). 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Alle inngrep i 
karm og dørblad er søknadspliktige.

Gulv Gulvet i forrommet har ensfarget, brunt 
linoleumsbelegg. Gulvene på toalettene er 
flislagt; herretoalettet med sorte og brune 
fliser i sjakkmønster, dametoalettet i sorte 
og grønne fliser i sjakkmønster. 

Nyere overflater og innredning er ikke omfattet av frednin-
gen, men endringer/utskiftinger må avklares med Eien-
domsavdelingen. 

Fast inventar Forrommet har innebygd veggskap med tre 
dører. Toalettene har nyere toalett og ser-
vant i porselen og dispensere i børstet stål. 

Skapet er integrert i rommet og er omfattet av fredningen 
– endringer/fjerning er derfor søknadspliktig. Vegghengte 
toaletter type Duravit med innbyggingssisterne. Servant-
er type Rapsel Vola “Kanal” er av nyere dato og har lav 
verneverdi, men endringer/utskiftinger må avklares med 
Eiendomsavdelingen.

Belysning To takampler i forrommet med runde glass-
kupler. Toalettene har runde veggplafonder. 

Lampene er ikke omfattet av fredningen. Utskifting av 
elektriske komponenter regnes som vedlikehold, øvrige 
endringer må skje i samråd med Eiendomsavdelingen.

Annet Brannslange i veggskap i forrommet, ska-
pet er malt i samme farge som veggen. 

Brannteknisk innhold i skapet kan skiftes ut, utskifting av 
skapet er søknadspliktig dersom det medfører inngrep i 
selve veggen.  
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Utsnitt av veggdekorenÅdret fyllingsdørDetalj av lysekronenOpprinnelig messingvriderDetalj fra sjablongbord i himlingen

VERNEHENSYN
Rommet, som opprinnelig var auditorium, fungerer i dag som vestibyle/garderobe 
for Gamle festsal. Rommet var blitt noe fargemessig endret opp gjennom årene, 
men ble tilbakeført med opprinnelige farger og dekor ved restaureringen i 2002-
04. Med unntak av linoleumsbelegget på gulvet er alle overflater opprinnelige og 
har høy verneverdi. Det er viktig at disse overflatene behandles skånsomt og ikke 
overmales/endres.  

NAVN: Møterom
FUNKSJON: GARDEROBE/VESTIBYLE
ROM: 109

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling med buet trekning mot 

veggene. Strek- og sjablongdekor langs 
veggene og i trekningen. 

Dekoren i himlingen er opprinnelig, og har ikke blitt over-
malt. Under restaureringen i 2002-24 ble den renset og 
retusjert/oppmalt med limfarge. All reparasjon av puss og 
dekor i himlingen skal utføres av malerfirma med kompe-
tanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Vegger Slettpussete vegger med strek- og sjab-
longdekorasjoner. En horisontal, profilert 
trelist markerer skille mellom brystning og 
øvre del av vegg. Brystningen er dekortert 
med strek- og sjablongdekor i mørk oliven, 
rød og mørk blågrønn. Veggene for øvrig 
er malt i oker farge med strek- og sjablong-
dekorasjoner i rødt og lys blå. 

Bunnfargen over brystningen er malt med emulsjonsma-
ling fra Lim och Handtryck i farge S 2040-Y20R. Brystin-
gen er malt med Jotun Linoljemaling i farge S 7010-Y30R.  
Ved reparasjoner av sjablonger og strekdekor må farger 
blandes på stedet. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.   

Dører Fem tofløyete, ådrete fyllingsdører inn til 
tilstøtende rom; alle med fem fyllinger i 
hvert dørblad, messingvridere. Geriktene er 
lasert i samme farge som dørbladene. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 3020-Y40R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Alle inngrep i 
karm og dørblad er søknadspliktige.

Vinduer To vindusfelt mot bakgården. Begge har tre 
ruter i bredden og fem i høyden. Kun ett felt 
kan åpnes. På utsiden er det satt på et nytt 
isolerglassvindu med ett stort glassfelt. 

Vinduene er innvendig malt med samme malingstyper og 
fargekoder som dørene. Vinduene har høy verneverdi, og 
alle endringer ut over malingsreparasjoner med tilsvaren-
de utførelse, er søknadspliktige. 

Gulv Ensfarget brun linoleum med laserte, 
profilerte fotlister. Fotlistene er lasert med 
Jotun Fenom, Flügger lasurolje i fargene 
S 3020-Y40R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. 

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk. 
Utskifting er søknadspliktig.

Belysning To store, toarmete lysekroner av støpejern 
med tre skålformete skjermer i opalglass på 
hver arm 

Lysekronene hadde opprinnelig gasslamper, ombygd 
til elektrisitet. Armaturen ble renset, rehabilitert og fikk 
innebygd ledelys ved siste restaurering. Elektriske kompo-
nenter kan skiftes ut ved behov, øvrige tiltak skal utføres i 
samråd med Eiendomsavdelingen/Riksantikvaren.
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En av rommets fem fyllingsdørerReferansefelt fra fargeundersøkelsenDetalj av tapetDetalj av stukkdekoren i himlingenSeksarmet lysekrone

Stukkrosett i himlingen

VERNEHENSYN
Rommet har hatt forskjellige funksjoner opp gjennom historien; eksamenssal, 
møterom for Videnskapsselskapet og rom for samlingen av kunsthistorisk under-
visningsmateriale. I dag fungerer rommet som øvelsesrettssal, med rettssals-
innredning fra Eidsivating (utlånt fra Norsk rettsmuseum). 

Ved restaureringen i 2002-04 ble rommet tilbakeført til den utformingen det 
fikk etter Sinding-Larsens oppussing til 100-årsjubileet i 1911. Rommet har høy 
verneverdi som dokumentasjon på denne epoken i bygningens historie. Det er 
derfor viktig å ta vare på overflatene slik de er restaurert.

NAVN: Møterom 
FUNKSJON: RETTSSAL (+ TAVLEROM)
ROM: 110 OG 111

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Rabitzpuss på rørvev med stukkdekor. 

Sentral stukkrosett med festepunkt for lyse-
kronen. Gipsgirlandre mellom kvadratiske 
rosetter i hjørnene. Buete trekninger mot 
veggene. 

Himlingen er malt med limfarge i NCS-kode S 0502-Y og 
kan vedlikeholde med tilsvarende ved behov. Eventuelle 
skader på stukkdekoren må repareres av gipsmaker (se 
vedlikeholdsråd kap. 11.12). Inngrep og hulltaking i himlin-
gen er søknadspliktige. 

Vegger Brystning av malt tre med profilerte lister 
og strekdekor. Malt i to grønnyanser og 
gullforgylling. Over brystningen er vegg-
ene inndelt i tapetserte felt mellom malt 
trebelistning. 

Tapet “Colbano Special red” fra Cole & Son Ltd. Veggene 
for øvrig er malt med linoljemaling i følgende farger: 
S 5020-G90Y, S 4010-G90Y og Eckart Bleichgold-strek 
S 7502Y. Reparasjoner med tilsvarende farger/tapet 
regnes som vedlikehold, større utbedringer/endringer er 
søknadspliktige. 

Vinduer Tre vindusfelt mot bakgården. Hvert vindu 
har tre ruter i bredden og fem i høyden. Kun 
enkle vinduer.

Vinduene er innvendig malt med linoljemaling S 0502-Y, 
glansgrad 30-40. Oppmaling med tilsvarende malings-
type/farge/glansgrad regnes som vedlikehold, større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige.  

Dører Fem tofløyete fyllingsdører inn til tilstøtende 
rom, alle malt i to samme fargenyanser som 
brystningen. Messingvridere. Dørpumpe 
montert på to av dørene. 

Dørene er malt i samme farger som veggenes brystning 
og belistning (se vegger), og kan vedlikeholdes med til-
svarende malingstyper og farger.

Gulv Kvadratiske korkfliser. Elektriske føringer er 
skjult under sorte plastlister på gulvet. 

Korkflisene skal ikke skifte ut. Skader kan repareres med 
korkmasse ved behov. 

Fast inventar Rettssalsmøbler fra Eidsivating (utlånt fra 
Norsk rettsmuseum i Trondheim). Skrank-
ene er fastmonterte, øvrige stoler og bord 
er løse. 

Løse møbler er ikke omfattet av fredningen, men har høy 
verneverdi som en del av Norsk rettsmuseums samling. 
Ved rengjøring skal det ikke benyttes mikrofiberkluter som 
matter ned poleringen. 

Belysning En stor lysekrone av støpejern montert sen-
tralt i himlingen. Lampen har seks armer 
med to skålformete glasskjermer på hver 
arm. Fire takplafonder med glasskuppel og 
bronse/kobbersokkel, montert inntrukket i 
hvert hjørne. 

Lysekronen hadde opprinnelig gasslamper, senere om-
bygd til elektrisitet. Armaturen ble renset, rehabilitert og 
fikk innebygd ledelys ved siste restaurering. Elektriske 
komponenter kan skiftes ut ved behov, øvrige tiltak skal 
utføres i samråd med Eiendomsavdelingen/Riksantikvar-
en.
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Støpejernsovn fra Bærums VerkEn av 12 taklamperDreide "spyd" ved vindueneDetalj av fotlistReferansefelt fra fargeundersøkelsen

VERNEHENSYN
Rommet har hatt flere ulike funksjoner opp gjennom historien. Før restaurerin-
gen i 2002-04 var det i bruk som auditorium, men etter at 110 (tidligere møterom) 
ble innredet til rettssal, ble møteromsfunksjonen flyttet hit. Rommet ble malt 
med en rekonstruksjon av den gamle veggdekoren («Stortingsdekor») som man 
fant rester av (et referansefelt er beholdt). Møteromsmøblene (eikemøbler i jug-
endstil med høy rygg) ble restaurert og trukket med sort lær. 

Rommet har høy verneverdi, og vedlikehold av dekormalingen må gjøres av 
malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Det er viktig at disse 
overflatene behandles skånsomt og ikke overmales/endres.

NAVN: Møterom
FUNKSJON: MØTEROM
ROM: 112

7 Katalog – interiør, 1. etasje



45

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt rabitzhimling på rør-

vev, med buete trekninger mot veggene 
Himlingen er malt med limfarge, NCS S 0502Y. Vedlike-
hold skal gjøres med samme malingstype og farge. 

Vegger Slettpussete, malte vegger. Nedre del av 
vegg er malt med strek- og sjablongdekor 
som brystning, øvre del er ensfarget. Venti-
lasjonsrister montert på to av veggene.  

Veggene er malt med linoljemaling/emulsjonsmaling. 
Bunnfarge over brystning: emulsjonsmaling S 3030-Y70R, 
Brystning bunnfarge: linoljemaling S 3010-Y70R. Ved re-
parasjoner av sjablonger og strekdekor må farger blandes 
på stedet og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. 

Dører Fem tofløyete og en enfløyet, eikeådrete 
fyllingsdører inn til tilstøtende rom. Fire av 
de tofløyete dørene sitter inntrukket i nisjer 
som har trefyllinger og tilsvarende ådrings-
dekor. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 3020-Y40R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.

Vinduer Tre vindusfelt mot Universitetsgata med 
tre ruter i bredden og fem i høyden. Ett 
mot hagen med fire ruter i bredden og fem 
i høyden, alle opprinnelige. Nyere vare-
vinduer med hhv. seks og åtte rammer (delt 
med horisontal post).

Varevinduer og innside av yttervinduer er malt med Jotun 
Fenom, Flügger lasurolje i fargene S 3020-Y40R/Y50R, 
med toppstrøk av Le Tonkinois linoljelakk. 

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Brede, 
profilerte fotlister med eikeådringsdekor. 
Fotlistene er avtagbare og skjuler elektriske 
føringer.

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk.

Fast inventar En stor, rund støpejernsovn fra Bærums 
Verk. No 131  

Ovnen er omfattet av fredningen og kan ikke fjernes/
demonteres uten godkjenning fra Riksantikvaren. Kan 
pusses og behandles med grafittkrem ved behov. 

Belysning 12 takampler med klokkeformet kuppel 
i glass og porselen. Sokkel og stang av 
metall

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur 
og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eien-
domsavdelingen.

Annet Panelovner under vinduene. Stort, ovalt 
møteromsbord og skinntrukne eikestoler 

Møblementet er ikke omfattet av fredningen, men tiltak og 
endringer som berører møblene, skal gjøres i samråd med 
Eiendomsavdelingen. 
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Støpejernsovn fra Bærums VerkDør med eikeådringsdekorFotlist som skjuler elektriske føringerTakbelysning på gridReferansefelt etter fargeundersøkelse

VERNEHENSYN
Rommet har tidligere hatt funksjon som juridisk sensurværelse og rom for sam-
lingen av kunsthistorisk undervisningsmateriale. Det brukes i dag som seminar-
rom. I rommet er det installert en del teknisk utstyr som ikke er omfattet av 
fredningen. Verneverdiene er særlig knyttet til støpejernsovnen og opprinnelige 
overflater. 

NAVN: Seminarrom
FUNKSJON: SEMINARROM 
ROM: 113

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset og malt rabitzpuss på rørvev Himlingen er malt med limmaling i farge S 0502-Y. Ved 

reparasjoner og oppmaling skal samme malingstype og 
farge benyttes. 

Vegger Pussete og malte teglvegger Veggene er malt med emulsjonsmaling i farge S 1010-
Y80R, ventilene er lakkert i samme farge. Oppmaling med 
samme malingstype og farge regnes som vedlikehold, 
endringer er søknadspliktige.

Dører To tofløyete, eikeådrete fyllingsdører (til 
rom 112 Juridisk eksamenssal og 114 trap-
perom)

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.

Vinduer Innvendige varevinduer med seks fag 
uten sprosser. Brede profilerte, eikeådrete 
gerikter 

Vinduene har samme overflatebehandling som dørene. 
Reparasjoner må skje med tilsvarende produkter/utfør-
else. Utskifting av varevindu er søknadspliktig. 

Gulv Ensfarget brunt linoleumsbelegg. Brede, 
profilerte fotlister med eikeådringsdekor 

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk.

Fast inventar En stor, rund støpejernsovn fra Bærums 
Verk (No. 160) 

Ovnen er omfattet av fredningen og kan ikke fjernes/de-
monteres uten godkjenning fra Riksantikvaren. 

Belysning Hvit metallgrid med rektangulære lysstoff-
armaturer montert i taket

Metallgriden er ikke omfattet av fredningen, men en ev. 
endring av belysningen må avklares med Eiendoms-
avdelingen. 
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Rekkverk med håndløperGulvoverflate og fotlist av terrazzoDetalj av vinduskarm/geriktDetalj av fargesetting på vegg

VERNEHENSYN
Trappen går fra kjeller til loft. I 1946/47 ble den gjort “ildsikker” fra kjeller til 2. 
et. Det vil trolig si at opprinnelig tretrapp ble erstattet av dagens støpte terrazzo-
trapp. Det er viktig å ta vare på overflatene slik de er bevart, med detaljer som 
vindusomramming/spyd, farger og strekdekor, rekkverk og terrazzodekke. 

NAVN: Trapperom
FUNKSJON: TRAPPEROM
ROM: 114

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvit rabitzhimling på rørvev Malt med limfarge i S 0502-Y. Vedlikehold skal skje med 

samme malingstype og farge, endringer er søknadsplik-
tige.

Vegger Slettpussete, malte vegger; brystning malt 
i lys grønn, øvre del malt i lys aprikos, i 
overgangen sort strekdekor

Veggene er malt med linoljemaling. Over brystning: 
S 2010-Y40R, brystning: S 3020-G20Y, strek: S 9000-N. 
Vedlikehold skal skje med samme malingstype og farge, 
endringer er søknadspliktige.

Dører Enfløyete og tofløyete fyllingsdører til til-
støtende rom i alle etasjer. Dørene er malt i 
lys grå farge. 

Malt med linoljemaling i farge: S 4005-Y20R. Vedlikehold 
skal skje med samme malingstype og farge, endringer er 
søknadspliktige.

Gulv Både trapper og repos har terrazzogulv. Dekket kan slipes ved behov, men ikke overflatebehand-
les. Kan eventuelt renses med Steinfix eller tilsvarende.

Fast inventar Rekkverk av stål med håndløper av tre, 
sortmalt 

Malt med metallmaling S 9000-N. Vedlikehold skal skje 
med samme malingstype og farge, endringer er søknads-
pliktige.

Belysning To lamper med stor rund, hvit glasskuppel,  
en tak- og en veggplafond 

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur 
og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eien-
domsavdelingen.
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Marmorert brannmurÅdret fyllingsdørDetalj av dørkarm/list og tapetTrukne taklisterDetalj av tapet

VERNEHENSYN
Rom 116 har en interessant historie; fram til 1908 var det en del av kvestors bolig, 
før det ble omgjort til kontor for prof. Vilhelm Bjerknes. I 1913 ble kontoret over-
tatt av prof. Fridtjof Nansen, som disponerte det fram til 1921. Da flyttet kvestors 
kontorer inn (i rom 116-136) og disponerte denne delen av 1. etasje fram til 1946 
(til kasserer, bokholderi, kvestor, fakultetssekretær og studieopplysning). 

Ved restaureringen i 2002-04 ble det lagt vekt på å gjøre rommets originale 
funksjon som bolig lesbar, og rommet ble derfor tapetsert med tidsriktig tapet og 
opprinnelige farger. Det er viktig at disse overflatene behandles skånsomt og ikke 
overmales/endres.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 116

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, malt rabitzhimling på rørvev, 

med profilerte trekninger langs veggene 
Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y, og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 
Endringer og større utbedringer er søknadspliktige.

Vegger Tapetserte vegger på lerret. Brannmuren 
er marmorert. Tapet: “Albany Damask” fra 
Cole & Son Ltd. Marmoreringen på brann-
muren er gjort med Jotun Fenom og Flüg-
ger lasurolje. Bunnfargen er S 1020-Y20R, 
NCS-koden på lasuren er ikke oppgitt. 

Reparasjon av småskader på tapet og maling/dekor reg-
nes som vedlikehold, omtapetsering og større utbedringer 
av malte og tapetserte overflater er søknadspliktige. Det 
er viktig at vedlikehold av dekormalte overflater utføres av 
malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknik-
ker.

Dører Ådrete fyllingsdører inn til rom 118 og 126. 
Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, 
Flügger lasurolje og i fargene S 3020-Y40R
/Y50R, med toppstrøk av Le Tonkinois 
linoljelakk. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende 
produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Alle inngrep i karm og dørblad 
er søknadspliktige. 

Vinduer To vinduer med innvendige varevinduer 
ut mot Universitetsgata. Varevinduene og 
yttervinduenes innside er malt med Jotun 
Fenom, Flügger lasurolje og i fargene 
S 3020-Y40R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk.

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende 
produkter og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Utskifting av varevinduer er 
søknadspliktig.

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Brede, 
profilerte fotlister med eikeådringsdekor. 
Fotlistene er avtagbare og skjuler elektriske 
føringer.

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk.

Fast inventar Radiatorer under vinduene Radiatorene er av nyere dato og har lav verneverdi. Ut-
skifting må skje i samråd med Eiendomsavdelingen. 

Belysning Takhengte, opaliserte kulependler Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi. Elekt-
riske komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/
utskifting må avklares med Eiendomsavdelingen. 
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Et avlukke for kjøkkenVindu mot bakgården i trapperommetDør mot korridor 131Dør til gjennomgang over portromKjøkkenbenk

VERNEHENSYN
Rom 117s historiske verdi knytter seg særlig til den opprinnelige funksjonen som 
del av kvestors leilighet (entré/inngangen fra portrommet). Det er opplyst at hvert 
rom i leiligheten hadde kakkelovn. I rom 126 var det en trapp ned til kvestors 
kjøkken i kjelleren. Den ble fjernet i 1908. (Nåværende panelvegg rundt skap/
kjøkken kan være fra den tiden.) Opprinnelige elementer som vegger, dører, 
vinduer og trapp med rekkverk har høy verneverdi og skal bevares.  

NAVN: Trapperom
FUNKSJON: KORRIDOR OG TRAPPEROM
ROM: 117, 125 OG 126

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvit rabitzhimling på rørvev, 

med avrundete trekninger mot vegg 
Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 

Vegger Slettpussete, malte vegger. Rekkverk med 
dreide balustre av tre i trappa ned mot 
kjeller. Lite kjøkken bygd som en «boks» i 
rommet, med trevegger, fyllinger, profilerte 
lister og fyllingsdør. Moderne sort modul-
vegg montert fritt i rommet som skillevegg 
mot kopirom. 

Veggene er malt med emulsjonsmaling i farge S 2020-
Y30R, kjøkkenveggen er malt med linoljemaling i farge 
S 5040-Y80R. Ved vedlikehold skal det brukes tilsvarende 
malingstype og farge. Endringer av farge og malingstype 
er søknadspliktige.

Dører Tofløyete, eikeådrete fyllingsdører inn til 
tilstøtende rom. Liten fyllingsdør høyt oppe 
på veggen (fører til rom over portrom). Dør 
inn til kjøkken 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.

Vinduer Et stort, eikeådret vindusfelt med fire ruter 
i bredden og fem i høyden, og med buet 
overfelt. Vindusnisjen er markert med 
en eikeådret rundstaff på hver side med 
dreid spyd på toppen. Et smalt, hvitmalt 
tofagsvindu i kjøkkenet med tre ruter i hver 
ramme (uten varevindu). 

Vinduene er malt med samme farge/teknikk. Reparasjo-
ner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle 
maleteknikker. Utskifting av varevinduer er søknadspliktig.

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Trinn 
i trappen av gråmalt tre (fargekode ikke 
oppgitt) med metallbeslag

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk.

Fast inventar Modulvegg med integrerte skap Modulveggen har lav verneverdi, men er del av den hel-
hetlige innredningen og kan ikke fjernes uten godkjenning 
fra Eiendomsavdelingen. 

Belysning Nedhengte, opaliserte kulependler. Lys-
stofflampe montert på begge sider av 
modulveggen.

Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi. Elekt-
riske komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/
utskifting må avklares med Eiendomsavdelingen.



54

Over: Rommet sett mot nord. Under: Vinduer ut mot UniversitetsgataDetalj av fotlist/dørgeriktDørvrider av messingDetalj av fotlist, gulv og tapet

VERNEHENSYN
Rommet er historisk interessant som del av kvestors opprinnelige leilighet, med 
egen kakkelovn. Da kvestor flyttet ut i 1908, ble rom 118 og rom 119 slått sammen 
til auditorium for matematiske fag. Auditoriet hadde 43 sitteplasser. 

Ved restaureringen i 2002-04 ble det lagt vekt på å gjøre rommets originale 
funksjon som bolig lesbar. Rommet ble derfor tapetsert med tidsriktig tapet. Det 
er viktig at disse overflatene behandles skånsomt og ikke overmales/endres.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 118

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset rabitzhimling på rørvev, med 

profilerte trekninger langs veggene  
Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 

Vegger Tapetserte vegger på strie og maskinpapir 
(brun bunn med stormønstret, lys dekor). 
Tapetet er kantet med smale, brunmalte 
lister. 

Tapetet er type “Belvoir” fra Cole & Son Ltd. Listene er 
malt med S 8010-Y50R. Reparasjon av småskader på 
tapet og maling/dekor regnes som vedlikehold, omtapet-
sering og større utbedringer av malte og tapetserte over-
flater er søknadspliktige. Det er viktig at vedlikehold av  
dekormalte overflater utføres av malerfirma med kompe-
tanse på tradisjonelle maleteknikker.

Dører Tre tofløyete, eikeådrete fyllingsdører til 
tilstøtende rom. Alle er trolig kopier av opp-
rinnelige dører. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.

Vindu To vindusfelt mot Universitetsgata, med fem 
ruter i høyden og tre i bredden. Innvendige 
varevinduer med seks fag uten sprosser. 
Brede profilerte, eikeådrete gerikter 

Vinduene har samme overflatebehandling som dørene. 
Reparasjoner må skje med tilsvarende produkter/utfør-
else. Utskifting av varevindu er søknadspliktig. 

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk.

Fast inventar Panelovner under vinduene Ovnene er av nyere dato og har lav verneverdi. Utskifting 
må skje i samråd med Eiendomsavdelingen. 

Belysning To takampler med store, runde glasskupler Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi. Elekt-
riske komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/
utskifting må avklares med Eiendomsavdelingen. 
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Dør inn til kott

Detalj av hjørnedekor

Opprinnelig dørvriderDetalj av vindusnisjeDetalj av fotlist og brystningDetalj av dekormaling

VERNEHENSYN
Rommet var opprinnelig en del av kvestors leilighet og hadde egen kakkelovn. 
Da kvestor flyttet ut i 1908, ble rom 118 og rom 119 slått sammen til auditorium 
for matematiske fag. Auditoriet hadde 43 sitteplasser. 

Ved restaureringen i 2002-04 ble rommet tilbakeført med opprinnelige over-
flater. Det er viktig at overflatene behandles skånsomt og ikke overmales/endres.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 119

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset rabitzhimling på rørvev, med 

profilerte trekninger langs veggene 
Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 

Vegger Malte vegger på gipsplate og strie; rød 
med brun strekdekor og sjablongborder i 
gullfarge. Eikeådret brystning av tre, med 
fyllinger på tre av veggene

Veggene er malt med emulsjonsmaling fra Lim och Hand-
tryck. Bunnfarge over brystning: S 4050-Y80R, strekdekor: 
S 900N, sjablong malt med Eckhart Bleichgold. Ved repa-
rasjoner/vedlikehold skal samme fargekode/malingstype/
teknikk benyttes.

Dører En tofløyet, eikeådret fyllingsdør og en en-
fløyet dør til tilstøtende rom. På veggen 
mot Karl Johans gate er det to kott med 
eikeådrete, enfløyete fyllingsdører og 
messingknott. Disse dørene er eikeådret 
på utsiden og malt i lys grå på innsiden. 
Profilerte, eikeådrete gerikter 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter, og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Vindu Vindusnisje mot Karl Johans gate med tre 
vindusfelt, hvert med to ruter i bredden og 
fem i høyden. Innvendig, todelt varevindu  
uten sprosser i hvert vindusfelt. Mellom 
vinduene i nisjen er det et panelt, eikeådret 
felt. Eikeådret vindu mot Universitetsgata 
med tre ruter i bredden og fem i høyden, 
med innvendig varevindu

Vinduene har samme overflatebehandling som dørene. 
Reparasjoner må skje med tilsvarende produkter/utfør-
else. Utskifting av varevindu er søknadspliktig. 

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Fotlist-
ene er malt som dørgeriktene. Fotlistene er 
avtagbare og skjuler elektriske føringer.

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk som 
dører.

Fast inventar Panelovner under vinduene Ovnene er malt i farge S 6010-Y30R. De har lav verne-
verdi og kan skiftes ut med tilsvarende ved behov.

Belysning Nedhengte, opaliserte kulependler Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi. Elekt-
riske komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/
utskifting må avklares med Eiendomsavdelingen.
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Over: Rommet sett mot Karl Johans gate. Under: Rommet sett mot korridor.Overgang mellom brystning og tapetDetalj av tapetDetalj av marmorert brannmur

VERNEHENSYN
Rommet var opprinnelig en del av kvestors leilighet og hadde kakkelovn. Da  
kvestor flyttet ut i 1908, ble rommet tatt i bruk til professorværelse. Mellom 1921 
og 1946/47 var rommet en del av kvestors kontorer. 

Ved restaureringen i 2002-04 ble det lagt vekt på å gjøre rommets originale 
funksjon som bolig lesbar. Rommet ble derfor tapetsert med tidsriktig tapet. Det 
er viktig at disse overflatene behandles skånsomt og ikke overmales/endres.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 127

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset rabitzhimling på rørvev, med 

profilerte trekninger langs veggene
Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 

Vegger Tapetserte vegger på strie og maskinpapir, 
over eikeådret brystning av tre med fylling-
er. Slettpusset og marmorert brannmur,  
kantet med profilerte, eikeådrete lister

Tapet type “Fågelsjø Gammelgård” fra Lim och Handtryck. 
Brannmur marmorert med Jotun Fenom farge S 0502-Y/ 
S 1020-T20R. Reparasjon av småskader på tapet og 
maling/dekor regnes som vedlikehold, omtapetsering og 
større utbedringer av malte og tapetserte overflater er 
søknadspliktige. Det er viktig at vedlikehold av dekormalte 
overflater utføres av malerfirma med kompetanse på tradi-
sjonelle maleteknikker.

Dører Tre tofløyete, eikeådrete fyllingsdører (den 
ene blendet på baksiden) og en enfløyet 
dør inn til tilstøtende rom. Profilerte, eike-
ådrete gerikter 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Vindu Ett vindusfelt mot Karl Johans gate, med 
fem ruter i høyden og tre i bredden. Innven-
dige varevinduer med seks fag uten spros-
ser. Brede profilerte, eikeådrete gerikter 

Vinduene har samme overflatebehandling som dørene. 
Reparasjoner må skje med tilsvarende produkter/utfør-
else. Utskifting av varevindu er søknadspliktig. 

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Fotlist-
ene er malt som dørgeriktene. Fotlistene er 
avtagbare og skjuler elektriske føringer.

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk som 
dører.

Fast inventar Panelovn under vinduet Ovnene er malt i farge S 6010-Y30R. Ovnene er av nyere 
dato og har lav verneverdi. Utskifting må skje i samråd 
med Eiendomsavdelingen. 

Belysning Nedhengte, opaliserte kulependler Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi. Elekt-
riske komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/
utskifting må avklares med Eiendomsavdelingen.
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Panelovn malt i brystningens bunnfarge.Nye lettvegger av glass og sort finér          Ny glassvegg slisset inn i brystningenDetalj av marmorert brannmurDetalj av tapet

Trukne taklister

VERNEHENSYN
Rom 128, 129 og 131 var opprinnelig ett rom og en del av kvestors bolig. Senere 
blir rommet omtalt som “Det matematiske leseværelse”. Fra 1917/18 ble det tatt i 
bruk som soverom for vaktmesteren. 

Ved restaureringen i 2002-04 ble det lagt vekt på å gjøre rommets originale 
funksjon som bolig lesbar. For å markere at dette opprinnelig har vært ett rom, 
ble det brukt likt tapet i alle rommene. Kontorene er adskilt med moderne lett- 
vegger av glass/sortmalte plater. Verneverdiene er i hovedsak knyttet til opprinne-
lig rominndeling og overflater. Det er viktig at disse overflatene behandles skån-
somt og ikke overmales/endres. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR OG KORRIDOR
ROM: 128, 129 og del av 131

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset rabitzhimling på rørvev, med 

profilerte trekninger langs veggene  
Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 

Vegger Tapetserte vegger på strie og maskinpapp, 
over eikeådret brystning av tre med fylling-
er. Slettpusset og marmorert (blåfarger) 
brannmur i gangen, kantet med profilerte, 
eikeådrete lister. Rommet er avdelt med 
lettvegger delvis i glass, delvis sorte slette 
vegger (nye). 

Tapet type “Mølletorp” fra Lim och Handtryck. Brystnin-
gen er utført med samme farger/malingstype/teknikk som 
dørene. Ventilasjonsristene er malt i samme farge som 
ovnene: S 4050-Y30R. Reparasjon av småskader på tapet 
og maling/dekor regnes som vedlikehold, omtapetsering 
og større utbedringer av malte og tapetserte overflater er 
søknadspliktige. Det er viktig at vedlikehold av dekormalte 
overflater utføres av malerfirma med kompetanse på tradi-
sjonelle maleteknikker.

Dører Tofløyet, eikeådret fyllingsdør til rom 136 og 
en enfløyet dør til rom 126. Blendet dør mot 
tilstøtende kontor, markert med eikeådrete 
gerikter og brunmalt plate. Sorte finerdører 
mellom kontorer og gang.

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Vindu To vindusfelt mot bakgården, med fem ruter 
i høyden og tre i bredden. Innvendige vare-
vinduer med seks fag uten sproser. Brede 
profilerte, eikeådrete gerikter. 

Vinduene har samme overflatebehandling som dørene. 
Reparasjoner må skje med tilsvarende produkter/utfør-
else. Utskifting av varevindu er søknadspliktig. 

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Fotlist-
ene er malt som dørgeriktene. Fotlistene er 
avtagbare og skjuler elektriske føringer.

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk som 
dører.

Fast inventar Panelovner under vinduene Ovnene er malt i farge S 4050-Y30R. Ovnene er av nyere 
dato og har lav verneverdi. Utskifting må skje i samråd 
med Eiendomsavdelingen. 

Belysning Takhengte, opaliserte kulependler Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi. Elekt-
riske komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/
utskifting må avklares med Eiendomsavdelingen.
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Kontoret sett mot bakgårdenRommet sett mot rom 139Dør i ny lettveggDetalj av listverkDetalj av tapet

VERNEHENSYN
Rommet som i dag er delt med lettvegg, var opprinnelig ett rom, som i Holsts 
beskrivelse fra 1854 omtales som «Kvestors Casseværelse». Senere (trolig 1870-
årene) omtales det som en del av kvestors bolig. I 1908 ble rom 130 og 132 om-
innredet av Sinding-Larsen. Rom 130 fikk jernlemmer foran vinduene som følge 
av et tidligere innbrudd. 

Ved restaureringen i 2002-04 ble det lagt vekt på å gjøre rommets originale 
funksjon som bolig lesbar. For å markere at rom 130/131 opprinnelig har vært ett 
rom, ble det brukt likt tapet i begge rommene. Verneverdiene er i hovedsak knyt-
tet til opprinnelig rominndeling og overflater. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR OG KORRIDOR
ROM: 130 og del av 131

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset rabitzhimling på rørvev, med 

profilerte trekninger langs veggene 
Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 

Vegger Tapetserte vegger. Marmorert brannmur.
Ny lettvegg, delvis av glass, delvis av sorte 
plater. Eikeådret brystning med fyllinger på 
deler av vegg. To tidligere dører er blendet, 
men markert med brunmalte plater kantet 
med eikeådrete lister. 

Tapet type “Stenhamra” fra Lim och Handtryck. Marmore-
ringen er utført med Jotun Fenom i fargene S 2020-R80B 
/S 2005-R60B. Brystningen er utført med samme farger/ 
malingstype/teknikk som dørene. Reparasjon av små-
skader på tapet og maling/dekor regnes som vedlikehold, 
omtapetsering og større utbedringer av malte og tapet-
serte overflater er søknadspliktige. Det er viktig at vedlike-
hold av dekormalte overflater utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.

Dører Ny slett, sort finerdør inn til kontoret, for 
øvrig eikeådrete fyllingsdører. Døra ut 
til gangen er av nyere dato, men kopi av 
original. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter, og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.

Vindu Ett vindusfelt mot bakgård med tre ruter i 
bredden og fem i høyden

Vinduene har samme overflatebehandling som dørene. 
Reparasjoner må skje med tilsvarende produkter/utfør-
else. Utskifting av varevindu er søknadspliktig. 

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Fotlist-
ene er malt som dørgeriktene. Fotlistene er 
avtagbare og skjuler elektriske føringer.

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk som 
dører.

Fast inventar Panelovner under vinduet Ovnen er malt i S 4050-Y30R. Ovnene er av nyere dato 
og har lav verneverdi. Utskifting må skje i samråd med 
Eiendomsavdelingen. 

Belysning Nedhengte, opaliserte kulependler Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi. Elekt-
riske komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/
utskifting må avklares med Eiendomsavdelingen.
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Opprinnelig lysekrone. Under: Rommet sett mot rom 147.

Rommet sett mot rom 131

Detalj av fotlist og vindusspydDetalj av nyere branndørDetalj av vinduskarm

VERNEHENSYN
Rommet var opprinnelig kvestors kontor. Det ble ominnredet av Sinding-Larsen i 
1908, med arbeidsplasser ved yttervegg, skranke og publikumsareal mot rom 147, 
og murt safe i hjørnet mot 130. 

I dag er det installert en elektrisk heis tilpasset funksjonshemmede i vestre 
hjørne av rommet. Heisen går mellom kjeller og 2. et. og styres ved bruk av kort-
leser. Tidligere døråpning inn til rom 130 er blendet og markert med felt malt i 
dørfarge kantet med profilerte lister. Verneverdiene i dette rommet er særlig knyt-
tet til opprinnelige overflater og elementer.  

NAVN: Korridor
FUNKSJON: GANG M/HEIS
ROM: 132

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt rabitzhimling på 

rørvev, med hvitmalt, avrundet overgang/
trekning mot vegg 

Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 

Vegger Slettpussete, malte vegger Veggene er malt med emulsjonsmaling farge S 5010-
B90G. Tidligere dørfelt er malt ensfarget som dør (i 
ådringsdekorens bunnfarge).

Dører Tofløyet fyllingsdør (nyere branndør som 
kopi av original), enfløyet, nyere fyllingsdør 
med overlysvindu inn til rom 130. Heisdør 
av stål. En dør er blendet, men markert 
med felt malt i dørfarge kantet med profil-
erte lister. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.

Vinduer To vinduer mot bakgården Se dører

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Fotlist-
ene er malt som dørgeriktene. Fotlistene er 
avtagbare og skjuler elektriske føringer.

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk som 
dører.

Belysning Toarmet lysekrone av støpejern, med tre 
skålformete glasskjermer på hver arm 

Lysekronen hadde opprinnelig gasslamper som senere 
ble bygd om til elektrisitet. Armaturen ble renset, rehabili-
tert og fikk innebygd ledelys ved siste restaurering. Elek-
triske komponenter kan skiftes ut ved behov, øvrige tiltak 
skal utføres i samråd med Riksantikvaren.

Annet Heis Heisen ble satt inn i 2002-04. Den har lav verneverdi, men 
er omfattet av fredningen som fast installasjon. 
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Marmorert brannmur i østre hjørneHjørne med brannmur, taklist og himlingDetalj av marmoreringDetalj av overgang mellom bryst-

ning og tapet

Detalj av tapet

VERNEHENSYN
Rommet var opprinnelig en del av kvestors leilighet. Da kvestor flyttet ut i 1908, 
ble rommet brukt til teknologisk modellsamling fram til 1921. Da flyttet kvestors 
kontorer inn. 

Ved restaureringen i 2002-04 ble det lagt vekt på å gjøre rommets originale 
funksjon som bolig lesbar. For å markere dette ble rommet tapetsert med tids-
riktig tapet. Det er viktig at disse overflatene behandles skånsomt og ikke over-
males/endres. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 136

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset rabitzhimling på rørvev, med 

profilerte trekninger langs veggene  
Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 

Vegger Tapetserte vegger over eikeådret brystning 
av tre med fyllinger. Slettpusset og marmo-
rert brannmur i hjørnet, kantet med profil-
erte, eikeådrete lister. Tapetet er kantet 
med smale, blåmalte lister. 

Tapet type “Florence Damask” spesialfarge fra Cole & 
Son. Marmorering (som rom 139) utført med Jotun Fenom 
farger S 2020-R80B/S 1002B. Brystningen er utført med 
samme farger/malingstype/teknikk som dørene. Repara-
sjon av småskader på tapet og maling/dekor regnes som 
vedlikehold, omtapetsering og større utbedringer av malte 
og tapetserte overflater er søknadspliktige. Det er viktig at 
vedlikehold av dekormalte overflater utføres av malerfirma 
med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.

Dører To tofløyete, eikeådrete fyllingsdører inn til 
tilstøtende rom

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.

Vindu To vindusfelt mot Karl Johans gate, med 
fem ruter i høyden og tre i bredden. Innven-
dige varevinduer med seks fag uten spros-
ser. Brede profilerte, eikeådrete gerikter. 

Vinduene har samme overflatebehandling som dørene. 
Reparasjoner må skje med tilsvarende produkter/utfør-
else. Utskifting av varevindu er søknadspliktig. 

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Fotlist-
ene er malt som dørgeriktene. Fotlistene er 
avtagbare og skjuler elektriske føringer.

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk som 
dører.

Fast inventar Panelovner under vinduene Ovnene er malt i oker farge. Ovnene er av nyere dato og 
har lav verneverdi. Utskifting må skje i samråd med Eien-
domsavdelingen. 

Belysning Nedhengte, opaliserte kulependler Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi. Elekt-
riske komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/ 
utskifting må avklares med Eiendomsavdelingen.
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Marmorert brannmur i nordre hjørneDør inn mot rom 140Detalj av fotlist/veggDetalj av marmoreringDetalj av tapet

VERNEHENSYN
Opprinnelig en del av universitetssekretærens bolig. Mellom 1875 og 1880 flyttet 
sekretæren ut, og rommet ble tatt i bruk som soverom for vaktmesteren. Rommet  
ble overlatt til kvestors kontor i 1917/18 (døren mellom 139 og 140 er trolig fra 
denne tiden). 

Ved restaureringen i 2002-04 ble det lagt vekt på å gjøre rommets originale 
funksjon som bolig lesbar, og rommet ble derfor tapetsert med tidsriktig tapet og 
opprinnelige farger. Det er viktig at disse overflatene behandles skånsomt og ikke 
overmales/endres.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 139

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset rabitzhimling på rørvev, med 

profilerte trekninger langs veggene 
Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 

Vegger Tapetserte vegger på lerret og maskinpapp. 
Pusset og marmorert brannmur i hjørnet, 
kantet med profilerte, eikeådrete lister. Ta-
petet er kantet med smale, brunmalte lister. 

Tapet type “Svarta randen Special” fra Lim och Handtryck. 
Marmorering (som rom 136) utført med Jotun Fenom 
farger S 2020-R80B/S 1002B. Brystningen er utført med 
samme farger/malingstype/teknikk som dørene. Repara-
sjon av småskader på tapet og maling/dekor regnes som 
vedlikehold, omtapetsering og større utbedringer av malte 
og tapetserte overflater er søknadspliktige. Det er viktig at 
vedlikehold av dekormalte overflater utføres av malerfirma 
med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.

Dører En dobbel tofløyet, eikeådret fyllingsdør og 
en enfløyet, eikeådret fyllingsdør. Dørnisje-
nes sidevanger er kledd med fyllingspanel 
av tre som er eikeådret. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.

Vindu Et vindusfelt mot Karl Johans gate, med tre 
ruter i bredden og fem i høyden. Innvendig 
varevindu med seks fag uten sprosser. 

Vinduene har samme overflatebehandling som dørene. 
Reparasjoner må skje med tilsvarende produkter/utfør-
else. Utskifting av varevindu er søknadspliktig. 

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Fotlist-
ene er malt som dørgeriktene. Fotlistene er 
avtagbare og skjuler elektriske føringer.

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk som 
dører.

Fast inventar Panelovn under vinduet, ellers løse mod-
erne kontormøbler

Ovnene er av nyere dato og har lav verneverdi. Utskifting 
må skje i samråd med Eiendomsavdelingen. 

Belysning Nedhengte, opaliserte kulependler Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi. Elekt-
riske komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/ 
utskifting må avklares med Eiendomsavdelingen.
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Himling og taklampe

Nyere varevinduVentilasjonsrist

Belistning mellom brannmur og tapetDetalj av fotlist og nedre del av veggDetalj av marmoreringDetalj av tapet

VERNEHENSYN
Rommet var opprinnelig en del av universitetssekretærens bolig (fram til 1875/80). 
Ved restaureringen i 2002-04 ble det lagt vekt på å gjøre rommets originale funk-
sjon som bolig lesbar, og rommet ble derfor tapetsert med tidsriktig tapet og malt 
med opprinnelige farger. Det er viktig at disse overflatene behandles skånsomt og 
ikke overmales/endres.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 140

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset rabitzhimling på rørvev, med 

profilerte trekninger langs veggene 
Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 

Vegger Tapetserte vegger på lerret og maskinpapp, 
kantet med smale, brunmalte lister. Brann-
mur i hjørnet, pusset, marmorert og kantet 
med profilerte trelister.  

Tapet type “Fågelsjø Gammelgård” fra Lim och Handtryck. 
Ventiler er malt i farge S 8010-Y50R. Brannmur er marmor-
ert med Jotun Fenom i fargene (ca.) S 3005-Y50R/S 3502-
Y. Reparasjon av småskader på tapet og maling/dekor 
regnes som vedlikehold, omtapetsering og større utbedrin-
ger av malte og tapetserte overflater er søknadspliktige. 
Det er viktig at vedlikehold av dekormalte overflater utføres 
av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maletek-
nikker.

Dører To doble, tofløyete fyllingsdører med mes-
singvridere. Døren inn mot kollegierommet 
er foret på innsiden med polstret sort skinn 
(imitasjon) og eikeådret på utsiden. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.

Vinduer To vindusfelt mot Karl Johans gate, med tre 
ruter i bredden og fem i høyden. Varevindu-
er med seks rammer uten sprosser. Eike-
ådret

Vinduene har samme overflatebehandling som dørene. 
Reparasjoner må skje med tilsvarende produkter/utfør-
else. Utskifting av varevindu er søknadspliktig. 

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Fotlist-
ene er malt som dørgeriktene. Fotlistene 
er avtagbare og skjuler elektriske føringer. 
Brunmalte dørstokker

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk som 
dører.

Fast inventar Kamin i hjørnet (Ulefos No 115) i støpejern 
og marmor. Radiatorer under vinduene

Kaminen er en del av den faste innredningen og omfattet 
av fredningen. Den kan ikke fjernes/endres uten godkjen-
ning fra Riksantikvaren.

Belysning Nedhengte, opaliserte kulependler Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi. Elekt-
riske komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/ 
utskifting må avklares med Eiendomsavdelingen.
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Fast innredning med skap fra gulv til tak. Nyere kjøkkenmodul med vask Detalj av fotlist og dørgeriktDører inn til lagerromØstre hjørne mot himlingen

VERNEHENSYN
Opprinnelig var rommet en del av universitetssekretærens bolig, med safe for 
sentralarkivet innredet i tidligere varmluftssjakt ved inngangen til sekretærens 
kontor. I 1910 ble det innredet en «skabvæg med toiletarrangement» (trolig dag-
ens lagerrom). 

Ved restaureringen i 2002-04 ble rommet tilbakeført til den utformingen det 
fikk etter Sinding-Larsens oppussing til 100-årsjubileet i 1911. Rommet har høy 
verneverdi som dokumentasjon på denne epoken i bygningens historie. Det er 
derfor viktig å ta vare på overflatene slik de er restaurert.

NAVN: Kjøkken
FUNKSJON: KJØKKEN OG LAGER
ROM: 141 OG 142

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset rabitzhimling på rørvev, med 

profilerte trekninger langs veggene 
Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 

Vegger Slettpussete, malte vegger Veggene (inkludert brannskap) er malt med emulsjons-
maling i farge S 1020-Y30R og skal vedlikeholdes med 
tilsvarende malingstype og farge. 

Dører Tofløyete, eikeådrete fyllingsdører ut til 
gangen, tofløyet, eikeådret fyllingsdør med 
frostet glassfelt og overlysvindu. To nyere, 
gråmalte fyllingsdører inn til kott 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Fotlist-
ene er malt som dørgeriktene.

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk som 
dører.

Fast inventar Skapinnredning fra gulv til tak på ene veg-
gen. Moderne kjøkkenmodul med oppvask-
kum og sort steinplate 

Det er opplyst at skapinnredningen ved restaureringen i 
2002-04 ble malt “som i 1910”, med linoljemaling i fargen 
S 4005-Y20R. Innredningen skal vedlikeholdes med til-
svarende malingstype og farge. 

Belysning Takhengte, opaliserte kulependler Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi. Elekt-
riske komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/
utskifting må avklares med Eiendomsavdelingen.
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Rommet sett mot kollegierommet 144.Byste av Anton Martin SchweigaardDør inn mot rom 140Fotlist rundt skapinnredningen

VERNEHENSYN
Rommet var fram til 1875/80 en del av universitetssekretærens bolig, deretter var 
rommet i bruk som sekretariatets kontor. I 1910 ble det innredet med bokhyller 
og underskap fra gulv til tak, med fyllingsdører. På 1920-tallet ble de opprinne-
lige møblene i louis seize-stil fra slutten av 1800-tallet (som var blitt fjernet) satt 
tilbake. 

Ved restaureringen i 2002-04 ble rommet tilbakeført til den utformingen det 
fikk etter Sinding-Larsens oppussing til 100-årsjubileet i 1911. Rommet har høy 
verneverdi som dokumentasjon på denne epoken i bygningens historie. Det er 
derfor viktig å ta vare på overflatene slik de er restaurert.

NAVN: Møterom
FUNKSJON: FORV. TIL KOLLEGIEVÆRELSE
ROM: 143

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset rabitzhimling på rørvev, med 

profilerte trekninger langs veggene
Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 

Vegger Striekledde, malte vegger. Tre av veggene 
er dekket av skapinnredning fra gulv til tak 
(se fast inventar).

Det er opplyst at veggene ved restaureringen i 2002-04 
ble malt «som i 1910», og det ble valgt emulsjonsmaling i 
fargen S 3005-Y20R. Brannmuren er malt med Jotun Fe-
nom i samme farge. Ved framtidig oppmaling skal samme 
malingstype og farge benyttes.

Dører To tofløyete, eikeådrete dører (opprinne-
lige). Dør ut til kjøkken er en tofløyet, eike-
ådret fyllingsdør med frostet glassfelt og 
overlysvindu. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.

Vinduer To store vindusfelt med tre ruter i bredden 
og fem i høyden. Varevinduer med seks fag 
uten sprosser. I yttervinduene kan kun det 
nederste midtfeltet åpnes. 

Vinduene har samme overflatebehandling som dørene. 
Reparasjoner må skje med tilsvarende produkter/utfør-
else. Utskifting av varevindu er søknadspliktig. 

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Fotlist-
ene er malt som dørgeriktene.

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge/teknikk som 
dører.

Fast inventar Skapinnredning fra gulv til tak på tre av 
veggene 

Skapinnredningen er omfattet av fredningen som fast in-
ventar. Skapene er malt med Jotun linoljemaling i S 4005-
Y20R. Ved framtidig oppmaling skal samme malingstype 
og farge benyttes.

Belysning Takhengte, opaliserte kulependler Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi. Elekt-
riske komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/
utskifting må avklares med Eiendomsavdelingen.
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Rommet med uret i vinduet mot Karl Johans gateUret sett fra sidenHjørne mot vestDetalj av tapet

VERNEHENSYN
Rommet var opprinnelig «Collegiets Samlingsværelse». I 1853 ble uret som har 
gitt bygningen navnet «Urbygningen», montert i vinduet mot Karl Johans gate. 
Det ble laget av urmakermester Michel Paulsen. 

Ved restaureringen i 2002-04 ble rommet tilbakeført til den utformingen det 
fikk etter Sinding-Larsens oppussing til 100-årsjubileet i 1911. Rommet har høy 
verneverdi som dokumentasjon på denne epoken i bygningens historie. Det er 
derfor viktig å ta vare på overflatene slik de er restaurert. Uret har særlig høy 
verneverdi og må kun behandles av spesialister.

NAVN: Kollegierommet
FUNKSJON: MØTEROM
ROM: 144

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset rabitzhimling på rørvev, med 

profilerte trekninger langs veggene 
Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 

Vegger Tapetserte vegger med brystning av tre 
med fyllinger. Brystningen er malt i to ulike 
gråfarger. Tapetet er rammet inn med en 
smal list malt i tapetets bunnfarge. Brann-
mur i hjørnet mot øst

Tapet type “Cadora” i spesialfarge fra Cole & Son Ltd.. 
Brystningens ramtre er malt i S 4005-Y20R og fyllingene 
i S 3005-Y20R. Ventiler er malt i samme farge som fyll-
ingene. Brannmuren er malt med Jotun Fenom i farge 
S 4005-Y20R. Ved framtidig oppmaling skal samme 
malingstype og farge benyttes.

Dører To doble, malte fyllingsdører inn til tilstøt-
ende rom. Brede, profilerte gerikter

Dørenes ramtre og gerikter er malt med Jotun linolje-
maling i S 4005-Y20R og fyllingene i S 3005-Y20R. 

Vinduer To vindusfelt mot Universitetsplassen, med 
tre ruter i bredden og fem i høyden. En stor 
vindusnisje mot Karl Johans gate. Nisjen 
inneholder tre vinduer, med uret plassert 
i det midteste vinduet. De to øvrige har 
to ruter i bredden og fem i høyden. Ikke 
innvendige varevinduer, men det er satt inn 
et isolerglass foran uret. 

Vinduenes rammer, karmer og gerikter er malt med linolje-
maling i S 4005-Y20R. Uret ble i forbindelse med restaur-
eringen i 2002-04 satt i stand på et urmakerverksted i 
Moss. Rammene rundt uret er malt i S 4005-Y20R. 

Gulv Parkettgulv lagt i mønster; diagonale sjakk-
ruter i midten kantet med langsgående sta-
ver og to striper av mørkere treverk langs 
veggene. 

Parketten er lakket med oljelakk. Det kan lakkes opp ved 
behov (ev. slipes), men endring av gulvbelegg er søknads-
pliktig og må godkjennes av Riksantikvaren. 

Fast inventar Uret, som har gitt bygningen navnet “Ur-
bygningen”, er montert midt i det store vind-
usfeltet mot Karl Johans gate. Jøtul kamin 
nr. 807 står i østre hjørnet av rommet. 

Uret har svært høy verneverdi og må kun behandles av 
spesialister. Kaminen er (i likhet med uret) omfattet av 
fredningen og kan ikke endres/fjernes uten godkjenning 
fra Riksantikvaren. 

Belysning En stor firearmet taklampe i støpejern, med 
to skålformete glasskjermer på hver arm 

Opprinnelige gasslamper bygd om til elektrisitet. Arma-
turen ble renset, rehabilitert og fikk innebygd ledelys ved 
siste restaurering. Elektriske komponenter kan skiftes ut 
ved behov, øvrige tiltak skal utføres i samråd med Riks-
antikvaren.
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Fastmonterte bokhyller 

Detalj av gulvOvergang vegg/himling

Støpejernsovn i hjørnet mot sørDetalj av gardinDetalj av kontorstolenDetalj av rekonstruert tapet

VERNEHENSYN
Rommet var opprinnelig universitetssekretærens kontor, senere rektors kontor. 
Ved restaureringen i 2002-04 ble det funnet en tapetrest bak bokhyllen. På bak-
grunn av dette funnet ble det laget en kopi av originaltapetet. Rommet for øvrig 
ble tilbakeført til den utformingen det fikk etter Sinding-Larsens oppussing til 
100-årsjubileet i 1911. 

Rommet har høy verneverdi som dokumentasjon på denne epoken i bygnin-
gens historie. Det er derfor viktig å ta vare på overflatene slik de er restaurert.

NAVN: Rektors kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 145

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvilmalt rabitzhimling på rør-

vev, med buete, hvitmalte trekninger som er 
ført et stykke ned på veggen.  

Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 

Vegger Tapetserte vegger over malt trebrystning 
med fyllinger. Pusset, hvitmalt brannmur i 
hjørnet mot sør, innrammet med gråmalte, 
profilerte lister. 

Tapetet er kopi (laget hos Lim och Handtryck) av original 
tapet funnet bak en bokhylle. Brystningens ramtre er malt 
i S 4005-Y20R og fyllingene i S 3005-Y20R. Ventiler er 
malt i samme farge som fyllingene. Endringer ut over min-
dre malings- og tapetreparasjoner er søknadspliktige. 

Dører En tofløyet fyllingsdør og en enfløyet fyl-
lingsdør. Begge malt i to nyanser av grått. 
Messingvridere. Den enfløyete døra skjuler 
en bakenforliggende, tofløyet dør ut til 
hovedvestibylen. 

Dørenes ramtre og gerikter er malt med Jotun linoljemaling 
i S 4005-Y20R og fyllingene i S 3005-Y20R. Overflate-
behandling med samme type maling/farge regnes som 
vedlikehold, endringer ut over dette er søknadspliktige. 

Gulv Parkett lagt i diagonale ruter. Messingplate 
under ovnen i hjørnet

Parketten er lakket med oljelakk. Den kan lakkes opp ved 
behov (ev. slipes), men endring av gulvbelegg er søknads-
pliktig og må godkjennes av Riksantikvaren. 

Fast inventar Faste bokhyller med to skap formet som 
søyler (sokler for byster) med profilerte 
lister og tannbord. Smale, kanelerte pilastre 
mellom midtseksjonene i bokhylla. Støpe-
jernsovn i hjørnet, type «Mønsterret». 

Hyllene er malt i samme farger som dører og brystning. 
De er, i likhet med ovnen, en del av den faste innrednin-
gen og dermed omfattet av fredningen. Overflatebehand-
ling med samme type maling/farge regnes som vedlike-
hold, endringer ut over dette er søknadspliktige. 

Belysning En stor 4-armet lysekrone i støpejern, med 
to skålformete glasskjermer på hver arm

Lysekronen hadde opprinnelig gasslamper, senere bygd 
om til elektrisitet. Armaturen ble renset, rehabilitert og 
fikk innebygd lede(?)lys ved siste restaurering. Elektriske 
komponenter kan skiftes ut ved behov, øvrige tiltak skal 
utføres i samråd med Riksantikvaren.

Annet Empiremøbler med sort hestehårstrekk Møblene er ikke omfattet av fredningen, men har høy ver-
neverdi som en del av universitetets møbelsamling. De ble 
pusset opp ved restaureringen i 2002-04. En ev. endring 
av møbleringen skal godkjennes av Eiendomsavdelingen. 
Det skal ikke brukes microfiberklut ved rengjøring. 
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VERNEHENSYN
Hovedtrappen mellom 1. og 2. etasje har høy arkitektonisk og historisk verdi og 
har vært forholdsvis lite endret opp gjennom årene. I 1910 ble veggene pusset 
opp av malermester Krogh, med rekonstruksjon av opprinnelige farger og dekor. 
Senere (på 1960- og 70-tallet) ble det foretatt visse reparasjoner av dekoren. 

Under restaureringen i 2002-04 ble pusskader utbedret, og malte overflater ble 
renset og rekonstruert etter NIKUs fargeanalyser. Søren Ubisch’ kunstverk dan-
ner et fondmotiv i reposet mellom 1. og 2. etasje. Rommet har høy verneverdi, og 
alle tiltak må gjennomføres av høyt kvalifiserte håndverkere og i nært samarbeid 
med Riksantikvaren.

Himlingen i 2. etasje sett fra reposDetalj av håndløper

Detalj av Søren Ubisch’ kunstverk Pilastre i trappen opp til 2. etasje

Opprinnelige betongfliserDetalj av marmorerte feltHåndløper i trapp mellom 1. og 2. etasje

NAVN: Trapperom
FUNKSJON: TRAPPEROM
ROM: 168

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen over trappen opp til første repos 

er en slettpusset, brunmalt himling med 
profilerte taklister malt i samme farge. 
Himlingen over trappen opp til 2. etasje er 
beskrevet i katalogoppslaget for rom 201 
Vandrehallen i 2. etasje. 

Himlingen over trappen opp til første repos ble renset og 
retusjert i 2002/04, fargekode ikke oppgitt. Ved reparasjon 
må oppstrøksprøve godkjennes, da NCS-kode ikke kan 
gjengis presist.

Vegger Veggene i trapperommet fra 1. etasje og 
opp til repos har kvaderinndelt marmorering  
(på grønn bunnfarge) mellom flate pilastre 
(som 001 vestibyle). Veggene videre opp til 
2. etasje har kvaderinndelt marmorering på 
brun bunnfarge. Deler av veggen i reposet 
er dekket av Søren Ubisch’ kunstverk.  

Veggene har opprinnelig dekor som ble renset og retusjert 
i 2002/04. Ved reparasjon av marmoreringen må opp-
strøksprøver godkjennes, da NCS-koder ikke kan gjengis 
presist. Se også kap. 6 Kunst.

Dører - -

Vindu Vindusfelt mot bakgården, med 12 ruter og 
et åpningsfelt på 2 ruter 

Omtalt i oppslag for rom 201 Vandrehallen. 

Gulv Trappetrinn av naturstein, repos av store 
støpte betongfliser lagt i sjakkmønster med 
støpt omramming, trolig opprinnelig. 

Både trinn og betongfliser har høy verneverdi og kan ren-
gjøres, men ikke overflatebehandles/endres. 

Fast inventar Håndløper av tre montert på veggen fra 1. 
til 2. etasje.

Håndløperen er lakkert og kan pusses og omlakkeres ved 
behov, men ikke fjernes eller skiftes ut. 

Belysning To takmonterte plafonder med glasskuppel 
i himlingen fra første etasje til mellomrepos 

Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi. Elekt-
riske komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/
utskifting må avklares med Eiendomsavdelingen.
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Detalj av marmoreringHimling/belysning Detalj av rekkverk Over: Rommet sett mot nedgangen til kjelleren. Under: Rommet sett mot bakgården.

VERNEHENSYN
Opprinnelig omtalt som «Lille Vestibule». Rommet har vært forholdsvis lite end-
ret opp gjennom årene. Gulvflisene er trolig lagt samtidig som flisene i hoved-
vestibylen. 

Under restaureringen i 2002-04 ble pusskader på vegger/himling utbedret, og 
malte overflater ble renset og rekonstruert etter NIKUs fargeanalyser. Rommet 
har høy verneverdi, og alle tiltak må gjennomføres av høyt kvalifiserte håndverk-
ere og i nært samarbeid med Riksantikvaren. 

NAVN: Gang m/trapp
FUNKSJON: GANG/TRAPPEROM
ROM: 147 OG 169

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset og dekorert himling, avdelt av 

en kraftig drager båret av dobbel, firkantet 
søyle. Hver himlingsflate har et inntrukket 
midtfelt som er dekorert med strek- og 
sjablongdekor. Kantene rundt er dekorert 
med gresk bord og dekorerte profillister. 
Himlingen over kjellertrappa har også strek- 
og sjablongdekor. 

Dekoren i himlingen ble under restaureringen 2002-04 
renset og retusjert/oppmalt med limfarge blandet på 
stedet. All reparasjon av puss og dekor i himlingen skal 
utføres av konservator/malerfirma med høy kompetanse 
på tradisjonelle maleteknikker. 

Vegger Slettpussete vegger dekorert med strek-
dekor og marmorering i gulnyanser. Søyler 
og pilastre er gulmalt, med brun sokkel og 
med dekorativ bord på kapitelet. 

Veggene har opprinnelig dekor som ble renset og retusjert 
i 2002/04. Ved reparasjon av marmoreringen må opp-
strøksprøver godkjennes, da NCS-koder ikke kan gjengis 
presist. 

Dører Fire tofløyete fyllingsdører med brede pro-
filerte gerikter og messingvridere. Alle er 
dekorert med eikeådring. Døren inn til rom 
132 er en nyere branndør, laget som kopi 
av de originale. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Alle inngrep i 
karm og dørblad er søknadspliktige. 

Gulv Store, kvadratiske betongfliser lagt i sjakk-
mønster (brunrødt og oker). Granittrapp 
ned til kjelleren

Flisene ble ved restaureringen kun renset med Steinfix for 
å fjerne gammel lakk. Gulvet har høy verneverdi og skal 
ikke endres/overflatebehandles. 

Belysning To lysekroner av støpejern i to ulike størr-
elser; begge er toarmete med skålformete 
glasskjermer. 

Lysekronen hadde opprinnelig gasslamper, senere bygd 
om til elektrisitet. Ved siste restaurering ble armaturen 
renset, rehabilitert og fikk innebygd lede(?)lys. Elektriske 
komponenter kan skiftes ut ved behov, øvrige tiltak skal 
utføres i samråd med Riksantikvaren.

Annet Rekkverk mot kjellertrapp av grønnmalt 
støpejern med håndløper av tre

Støpejernselementene er malt med Jotun Bengalakk i 
farge S 7010-G50Y, treverket er ådret som dørene. Ved 
reparasjoner skal tilsvarende farge og malingstype be-
nyttes.
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Himling/belysning Dør ut til rom 109Ventilasjon skjult under gulvetAuditoriebenker

VERNEHENSYN
Gamle festsal er et unikt interiør i norsk sammenheng, både når det gjelder his-
torikk, autentisitet og utsmykning. Rommet er så godt som uendret siden bygge-
året. De første årene, før Stortinget var ferdigbygd, fungerte rommet som Norges 
stortingssal, senere som aula for store anledninger. 

Ved restaureringen i 2004 ble overflatene renset og pusset opp, og dekor som 
var blitt overmalt, ble tilbakeført til opprinnelig skikkelse. Dekoren i himlingen 
er malt med limfarge og er særlig sårbar. Av hensyn til himlingen og dekoren for 
øvrig ble rommet sprinklet med tåkeanlegg, og ventilasjonen ble lagt under amfi-
gulvet. Gamle festsal har svært høy verneverdi, og alle dekorerte overflater skal 
behandles av konservator og i nært samarbeid med Riksantikvaren.  

Opprinnelige stålamper

NAVN: Gamle festsal
FUNKSJON: AUDITORIUM
ROM: 150

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling/belysning Halvbueformet, pusset himling, rikt dekorert 

med stukkatur og malt dekor. Dekorasjon-
ene illuderer et seildukstak slik det ble 
spent over Colosseum i Roma. Det sentrale 
punktet er sirkelen der taklampen er festet. 
Fra en buet bord rundt denne stråler “spil-
ene i duken” ut og danner en halvsirkel. 
Malte border deler dekorasjonen inn i ruter 
som er malt med ornamenter, ranker og 
medaljonger. Hver medaljong symboliserer 
vitenskapens ulike fag. Ytterst mot veggen 
er feltene malt blå for å illudere himmelen. 

Himlingen er dekorert med limfarge som er svært sårbar. 
For at dekorasjonene ikke skulle ta skade, ble ventilasjon-
ene lagt under gulvet i amfiet med lufttilførsel under 
benkeradene. Avtrekk skjer gjennom skjulte ventiler før 
luftstrømmen når himlingen. På grunn av de sårbare de-
korasjonene ble det i dette rommet valgt vanntåkeanlegg 
i stedet for vanlig sprinkleranlegg. Alle tiltak som berører 
himlingen, må vurderes av konservator. 

Bæresystem Himlingen over talerstolen holdes opp av 
to kraftige, kanelerte søyler med jonisk ka-
pitel. Gallerihimlingen bæres av kanelerte 
søyler med korintisk kapitel. 

Samtlige søyler i Gamle festsal er støpt i sink og produsert 
i Berlin. De er malt med linoljemaling. Oppmaling med 
samme type maling, farge og glans regnes som vedlike-
hold. Fargevalg må gjøres på bakgrunn av godkjent 
fargeprøve. 

Vegger Veggene er pusset, malt og rikt dekorert, 
både med stukkatur, skulpturer og malt 
dekor. Rundt hele rommet er etasjeskillene 
markert med brede profilerte, horisontale 
bånd av tre og stukk. Gallerifronter er av 
støpt metall. Bak talerstolen er båndene 
malt med samme mønster som relieffene 
over dørene. Nedre del av veggene er delt 
inn i rektangulære felt malt i ulike nyanser 
av rosa og grønn og med lyddempende 
plater integrert i feltene. Veggene bak 
talerstolen er delt inn i felt med strek- 
og sjablongdekor på gul bunnfarge. 

Skulpturene over gallerisøylene er støpt etter modeller av 
Christopher Borch (som også modellerte stortingsløvene). 
All dekorasjonsmaling er utført med limfarge og er svært 
sårbar. Alle tiltak som berører veggene, må vurderes av 
konservator. 
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Dører To doble fyllingsdører ut til rettssalen og 
garderoben. Disse dørene har rikt dekor-
erte omramminger av tre med malte og for-
gylte ornamenter støpt i sink. To enkle fyl-
lingsdører til galleriet (en på hver side). Alle 
dørbladene er dekorert med eikeådring. 
Galleridørene har nyere dørpumper, de to 
øvrige har panikkbeslag. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasur-
olje og i fargene S4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av 
Le Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må 
skje med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma 
med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Dekor-
erte gerikter skal behandles av konservator. Tiltak ut over 
reparasjoner av eksisterende situasjon er søknadspliktig. 

Gulv Gulvet foran talerstolen er dekket med 
korkfliser lagt i mønster. Gulvet mellom 
benkeradene er av tre (brunmalt bordgulv). 

Mindre skader i krokgulvet kan repareres med korkmasse. 
Gulvet under benkeradene man males opp i samme farge, 
glansgrad som ved restaureringen i 2004. Fargekode og 
malingstype er ikke oppgitt og må ved behov velges på 
bakgrunn av nærmere undersøkelser. 

Fast inventar Talerstol og auditoriemøbler. Auditorie-
benkene av tre er buet med dekorerte arm-
lener på sidene og lesebrett på ryggen. På 
3. rad er det montert 6 sokler for stålamp-
ene. Talerstolen står på et podium og flank-
eres av pilastre som bærer en dekorert 
arkitrav. Mellom søylene er det et forheng. 

Benkene er malt med eikeådring og forgylt dekor. Topp-
strøket er Le Tonkinois lakk. Talerstolen er malt med lin-
oljemaling, fargekode ikke oppgitt og må ved behov velges 
på bakgrunn av nærmere undersøkelser. Tiltak ut over 
reparasjoner av eksisterende situasjon er søknadspliktig. 
Unngå rengjøring med microfiberkluter da det matter ned 
overflatebehandlingen.

Belysning En mektig lysekrone henger ned fra 
himlingen. Lysekronen har to forgylte, rikt 
dekorerte og prismebehengte kranser; 
den nederste med 16 glasskupler og den 
øverste med åtte. Seks forgylte stålamper 
mellom benkeradene med seks glasskupler 
på hver. 12 veggmonterte glasskupler på 
messingarmaturer. 

Lysekronen hadde opprinnelig gasslamper, senere bygd 
om til elektrisitet. Ved siste restaurering ble armaturen 
renset, rehabilitert, og det ble etablert en heisemekanisme 
på loftet slik at lysekronen kan fires ned når det trengs. 
Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, øvrige 
tiltak skal utføres i samråd med Riksantikvaren.

Tekniske anlegg All ventilasjon er lagt under amfigulvet, med 
ut- og inntak under stolrekkene. 

Tiltak på det tekniske anlegget er søknadspliktige i den 
grad det medfører inngrep i opprinnelig konstruksjon/ele-
menter.
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Kottet under trappaRommet sett mot 107Detalj av gulv, fotlist og veggTeglvegg i kottetDetalj av vindushaspe

VERNEHENSYN
Opprinnelig omtalt som «Gang omkring Festlocalet», påtenkt å anvendes som 
lager for etnografisk samling. Etter restaureringen i 2002-04 ble arealet innredet 
til kontorlokaler med kontorpulter langs vindusrekken ut mot Universitetshagen 
og skap langs hele bakveggen. 

I dette arealet er det særlig opprinnelige overflater som vegger, gulv, vinduer, 
dører, kott og trapp som har verneverdi. Ny innredning har lav verneverdi, men 
er en del av den helhetlige innredningen som ble valgt i 2004. Den kan derfor 
ikke fjernes uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

NAVN: Kontor, tek. rom
FUNKSJON: ??
ROM: 151, 152, 153, 154 OG 155

7 Katalog – interiør, 1. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling Himlingen er malt med limfarge i NCS-kode S 0502-Y og 

skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 
Endringer og større utbedringer er søknadspliktige. 

Vegger Slettpussete, malte vegger Veggene er malt med emulsjonsmaling S 2005-Y20R og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 
Endringer og større utbedringer er søknadspliktige.

Dører Enfløyete, eikeådrete fyllingsdører ut til 
gangen, enfløyete, små fyllingsdører inn til  
kott under trappene 

Dør til kott er malt med linoljemaling i farge S 4005-Y20R. 
Øvrige dører er eikeådret, utført med Jotun Fenom, 
Flügger lasurolje og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med 
toppstrøk av Le Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og utføres 
av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maletek-
nikker. Alle inngrep i karm og dørblad er søknadspliktige. 

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Opp-
rinnelig tregulv i kottet. Fargen på fotlistene 
er ikke oppgitt. 

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. 

Vinduer Åtte vinduer; yttervinduene har tre ruter i 
bredden og fire i høyden, varevinduene har 
seks rammer uten sprosser. Malt i gråbrun 
farge 

Vinduene er innvendig malt med linoljemaling i farge 
S 4005-Y20R og skal vedlikeholdes med tilsvarende 
malingstype og farge. Endringer og større utbedringer er 
søknadspliktige.

Fast inventar Nyere, veggfaste garderobeskap langs 
deler av bakveggen 

Innredingen har lav verneverdi, men er en del av en helhet-
lig innredning i bygningen. Endringer og utskifting må skje i 
samråd med Eiendomsavdelingen.

Belysning Takampler med store glasskupler montert 
foran hvert vindu. Radiatorer under hvert 
vindu og veggmonterte lysstofflamper mon-
tert mellom vinduene.

Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi. Elekt-
riske komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/
utskifting må avklares med Eiendomsavdelingen.
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Domus Academica

2. etasje

Domus Academicas andre etasje består hovedsakelig av 
auditorier og kontorer. I tillegg finner man andre etasjes 
hovedvestibyle; den rikt dekorerte Vandrehallen (rom 201). 
Fra andre etasje er det også inngang til galleriet i Gamle 
festsal. 

Ved restaureringen i 2002-04 ble benker i auditoriene 
pusset opp, og overmalt dekor på veggene ble hentet fram 
på bakgrunn av NIKUs fargeundersøkelse. De store salene 
som opprinnelig hadde huset oldsaksamling og mynt-
kabinett, var i tidens løp blitt inndelt i mindre enheter. 
Rominndelingen i etasjen ble tilbakeført, og de store salene 
ble gjort om til kontorlandskap. Der man hadde behov for 
å dele opp i mindre enheter, ble dette gjort med moderne 
konstruksjoner, slik at opprinnelig struktur ble lesbar. 
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TrappemeglerDør med eikeådringsdekorParti over vinduDetalj av sjablongdekor mellom 

himling og vegg

Detalj av veggdekor

VERNEHENSYN
Vandrehallen i 2. etasje har dobbeltløpet granittrapp ned til vestibylen i 1. etasje. 
Rommet har høy verneverdi, med opprinnelige, sjablongdekorerte vegger og to 
store, firearmete lysekroner av støpejern. 

Under restaureringen i 2002-04 ble pusskader utbedret og malte overflater 
renset og rekonstruert etter NIKUs fargeanalyser. Rommet fikk nytt gulvbelegg, 
mens øvrige overflater er opprinnelige. Det er viktig at disse behandles skånsomt 
og ikke overmales/endres.  

NAVN: Vandrehallen
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 201

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset rabitzhimling på rørvev, med 

avrundete overganger/trekninger mot vegg. 
Himlingen er rikt dekorert med strek- og 
sjablongdekor. 

Himlingen er malt med limfarge. Dekoren er bevart slik 
den ble restaurert av Sinding-Larsen i 1910. Ved restau-
reringen i 2002–04 ble den renset og retusjert/oppmalt 
med limfarge blandet på stedet. All reparasjon av puss og 
dekor i himlingen skal utføres av malerfirma med kompe-
tanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Vegger Pussete teglvegger. Veggene er rikt dekor-
ert med strek og sjablongdekor; brystnin-
gen har sort bunnfarge, det øverste partiet 
mot himlingen er en bord i himlingsfargen, 
øvrige veggflater er røde. 

Den røde bunnfargen ble sist gang malt med Jotun linolje-
maling i farge S 5040-Y70R/Y80R, brystningens bunn-
farge er S 9000-N. All reparasjon av puss og dekor på 
veggene skal utføres av malerfirma med høy kompetanse 
på tradisjonelle maleteknikker.  

Dører Åtte doble fyllingsdører med messingvrid-
ere og eikeådringsdekor. Dørene inn til 
toaletter, auditorium 4 og studieadministra-
sjon er nye branndører utformet som kopier 
av opprinnelige dører. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Vinduer Tre store vindusfelt mot bakgården med 20 
ruter i hvert felt. To av vinduene har et felt 
som kan åpnes. Disse vindusfeltene har  
utvendig isolerglass.

Vinduene er innvendig overflatebehandlet på samme måte 
som dørene. Endringer ut over mindre reparasjoner er 
søknadspliktige. 

Gulv Ensfarget, grønn linoleum, sortmalte, profil-
erte fortlister 

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-30, grønn, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene er malt med 
linoljemaling i farge S 9000-N.

Fast inventar Rekkverk av grønnmalt støpejern med 
håndløper, meglere og midtstolper av lasert 
tre  

Støpejernselementene er malt med Jotun Bengalakk i 
farge S 7010-G50Y, treverket er ådret som dørene. Ved 
reparasjoner skal tilsvarende farge og malingstype be-
nyttes. 

Belysning Tre store lysekroner av støpejern montert 
sentralt i himlingen. Lampene har fire armer 
med en skålformet glasskjerm på hver arm. 

Opprinnelige gasslamper ombygd til elektrisitet. Armatur-
en ble renset, rehabilitert og fikk innebygd ledelys ved 
siste restaurering. Elektriske komponenter kan skiftes ut 
ved behov, øvrige tiltak skal utføres i samråd med Riks-
antikvaren.

Annet Tre løse trebenker, lasert Benkene er ikke omfattet av fredningen, men kan ikke fjer-
nes/skiftes ut uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen. 
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Støpejernsovn fra Bærum Jernværk Malt fyllingsdørSkjermbrett foran ovnenDetalj av himlingsdekorDetalj av knaggrekke

VERNEHENSYN
Rommet var opprinnelig teologisk eksamenssal. Rommet ble pusset opp til 
100-årsjubileet i 1911 og fikk nye benker. Ved siste restaurering ble overflatene 
renset og restaurert. Auditoriet har høy verneverdi, og det er viktig at overflatene 
behandles skånsomt og ikke overmales/endres.  

NAVN: Seminarrom
FUNKSJON: SEMINARROM
ROM: 202

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset rabitzhimling på rørvev, med 

avrundete overganger/trekninger mot vegg. 
Himlingen er dekorert med strek- og sjab-
longdekor. 

Himlingen er malt med limfarge. Dekoren ble under 
restaureringen 2002–04 renset og retusjert/oppmalt med 
limfarge. All reparasjon av puss og dekor i himlingen skal 
utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle 
maleteknikker. 

Vegger Pussete teglvegger. Veggene er dekorert 
med strekdekor; brystningen er ensfarget, 
og overgangen er markert med sortmalte 
lister/knaggrekker. 

Bunnfargen over brystning ble sist gang malt med emul-
sjonsmaling i farge S 2010-Y, brystningens bunnfarge er 
malt med linoljemaling i farge S 4010-G90Y. All reparasjon 
av puss og dekor på veggene skal utføres av malerfirma 
med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Dører Tre doble, gråmalte fyllingsdører, alle opp-
rinnelige. På døren mot Vandrehallen (rom 
201) er det montert panikkbeslag. 

Dører og omramming er malt med linoljemaling i farge 
S 4005-Y20R. Oppmaling med samme malingstype/farge 
regnes som vedlikehold, endring av farge er søknads-
pliktig. 

Vinduer Tre store vindusfelt mot Universitetsplassen 
med 20 ruter i hvert felt, to åpningsvinduer 
i hvert felt (à to ruter). Åpningsvinduene er 
av støpejern, øvrige rammer er av tre. Ikke 
innvendige varevinduer. Vinduene har et 
buet overfelt og rundt dreid «spyd» på hver 
side.

Vinduene er innvendig overflatebehandlet med linolje-
maling i farge S 4005-Y20R. Oppmaling med samme 
malingstype/farge regnes som vedlikehold, endring av 
farge er søknadspliktig. 

Gulv Ensfarget, brun linoleum, gråmalte, profil-
erte fotlister

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene er malt med lin-
oljemaling i S 4005-Y20R. Vedlikeholdes med tilsvarende 
malingstype og farge. 

Fast inventar Faste auditoriumsbenker med klappstoler 
og lesebrett. Kateter på podium med tavle 
montert på veggen bak. Rundovn av støpe-
jern fra Bærums Verk (Nr. 159). Ovnen er 
skjult bak en flyttbar, buet metallskjerm. 

Kateter og auditoriebenker er malt i en oker farge med 
lesebrett i grått, fargekode er ikke oppgitt og malingsrepa-
rasjoner må skje på bakgrunn av fargeprøve. Ovnen kan 
pusses og behandles med grafittkrem ved behov. 

Belysning Fire store taklamper av støpejern montert 
sentralt i himlingen. Hver lampe har fire 
armer, med en skålformet glasskjerm på 
hver arm. 

Opprinnelige gasslampe bygd om til elektrisitet. Armatur-
en ble renset, rehabilitert ved siste restaurering. Elektriske 
komponenter kan skiftes ut ved behov, øvrige tiltak skal 
utføres i samråd med Riksantikvaren.
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Øvre del av brannmurDetalj av brannmur med feielukeBrystningDetalj av veggdekorDetalj av støpejernsovn

Fast innredning/bokhyllerDetalj av himling/dekor

VERNEHENSYN
Rommet er opprinnelig beskrevet som «cencurværelse med kakkelovn». Kakkel-
ovnen ble trolig erstattet med magasinovn for steinkull i perioden 1875–80. Ved 
siste restaurering ble overflatene renset og restaurert. Rommet har høy vernever-
di, og det er viktig at overflatene behandles skånsomt og ikke overmales/endres.  

NAVN: Møterom
FUNKSJON: MØTEROM
ROM: 203

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvit rabitzhimling på rørvev, 

med avrundete overganger/trekninger mot 
vegg 

Himlingen er malt med hvit limfarge, fargekode ikke opp-
gitt. Reparasjoner av overflatebehandlingen må skje på 
bakgrunn av fargeprøve. 

Vegger Pussete teglvegger. Veggene har grønn 
bunnfarge og er dekorert med border og 
strekdekor. Brannmuren med feieluke har 
malt dekor som illuderer marmorfliser.  

Hovedfargen over brystningsfeltet er malt med emulsjons-
maling i farge ca. S 4010-G10Y. Ramme rundt veggfelt i 
S 5010-Y10R. Brystningens bunnfarge er S 2020-G20R, 
med strekdekor i S 8505-Y20R (malt med linoljemaling). 
Fargekodene er noe usikre og må kontrolleres ved prøve-
oppstryk ved vedlikehold. Ved reparasjon av marmorer-
ingen må oppstryksprøver godkjennes da NCS-koder ikke 
kan gjengis presist. 

Dører Tre doble, gråmalte fyllingsdører med mes-
singvridere. Døren mot Vandrehallen er 
opprinnelig, med påmontert panikkbeslag. 
De to øvrige dørene er nyere kopier. 

Dørene er malt med linoljemaling i farge S 4005-Y20R. 
Oppmaling med samme malingstype/farge regnes som 
vedlikehold, endring av farge er søknadspliktig. 

Vinduer Ett stort vindusfelt mot Universitetsplassen 
med 15 ruter, ett åpningsvindu (à to ruter). 
Åpningsvinduet er av støpejern, øvrige 
rammer er av tre. Ikke innvendige vare-
vinduer. Vinduene har et buet overfelt og 
rundt dreid «spyd» på hver side.

Vinduene er innvendig overflatebehandlet med linolje-
maling i farge S 4005-Y20R. Oppmaling med samme 
malingstype/farge regnes som vedlikehold, endring av 
farge er søknadspliktig.

Gulv Ensfarget, brun linoleum, gråmalte, profil-
erte fotlister 

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene er malt med lin-
oljemaling i S 4005-Y20R. Vedlikeholdes med tilsvarende 
malingstype og farge. 

Fast inventar Rundovn av støpejern fra Bærums Verk 
(Nr. 159). Bokhylle i hjørne mot vest 

Ovnen kan behandles med grafittkrem ved behov, men 
ikke fjernes uten godkjenning av Eiendomsavdelingen. 

Belysning En stor lysekrone av støpejern montert sen-
tralt i himlingen. Lampen har to armer med 
tre skålformete glasskjermer på hver arm. 

Opprinnelige gasslampe bygd om til elektrisitet. Armatur-
en ble renset, rehabilitert og fikk innebygd ledelys ved 
siste restaurering. Elektriske komponenter kan skiftes ut 
ved behov, øvrige tiltak skal utføres i samråd med Riks-
antikvaren.
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Auditoriebenker

En av åtte taklamperHimlingDetalj av vindushaspeDetalj av dørgeriktKateter

VERNEHENSYN
Auditorium 5 ble opprinnelig oppvarmet gjennom varmluft fra ovn i naborom. 
Rommet ble pusset opp til 100-årsjubileet i 1911 og fikk nye benker. Ved siste 
restaurering ble overflatene renset og restaurert. Rommet har høy verneverdi, 
og det er viktig at overflatene behandles skånsomt og ikke overmales/endres.  

NAVN: Auditorium 5
FUNKSJON: AUDITORIUM
ROM: 204

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvit rabitzhimling på rørvev, 

med avrundete overganger/trekninger mot 
vegg

Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y, og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 
Fargeendringer og inngrep i konstruksjonen er søknads-
pliktige.

Vegger Pussete teglvegger. Veggene har malt 
brystning med sort strek som markerer 
overgangen mot veggfargen over bryst-
ningen.  

Veggfelt over brystning er malt med emulsjonsmaling S 
1010-Y50R, brystning i S 4020-Y80R (linolje) og knag-
grekke i S 8505-Y80R. Fargekodene er noe usikre og må 
kontrolleres ved prøveoppstryk ved vedlikehold. Farge-
endringer og inngrep i konstruksjonen er søknadspliktige.

Dører 3 doble, ådrete fyllingsdører med messing-
vridere, alle opprinnelige. Panikkbeslag er 
montert på døren mot Vandrehallen. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Vinduer To vindusfelt mot Universitetsplassen med 
15 ruter og ett mot Universitetshagen med 
20 ruter; ett åpningsvindu i hvert felt  (à 
to ruter). Åpningsvinduet er av støpejern, 
øvrige rammer er av tre. Vinduene har et 
buet overfelt og rundt dreid «spyd» på hver 
side. Innvendige varevinduer av tre med 
samme ruteinndeling og to sammenhengs-
lete åpningsvinduer i hvert felt. 

Vinduene er innvendig overflatebehandlet som dørene 
og skal behandles på samme måte. Utskifting eller større 
endringer er søknadspliktig.

Gulv Ensfarget, brun linoleum, laserte, profilerte 
fotlister

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge.

Fast inventar Auditoriebenker med klappstoler og skrive-
brett. Kateter med podium. En sortmalt 
knaggrekke med metallknagger. Prosjektor 
med lerret.  

Kateter og auditoriebenker er malt i en oker farge med 
lesebrett i grått, fargekode er ikke oppgitt og malingsre-
parasjoner må skje på bakgrunn av fargeprøve. Tekniske 
installasjoner kan skiftes ut, øvrig fast innredning er om-
fattet av fredningen og kan ikke endres/fjernes uten god-
kjenning fra Riksantikvaren. 

Belysning Åtte eldre, takhengte pendellamper med 
glasskuppel og metallarmatur

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, øvrige 
tiltak skal utføres i samråd med Eiendomsavdelingen.
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Over: dametoalett. Under: herretoalettDører inn til herre- og dametoalettVegghengt klosettServant

VERNEHENSYN
Opprinnelig beskrevet som «Pakrom med nedfaldende Lys». Forrom og toaletter 
ble totalrehabilitert ved siste restaurering. Verneverdiene er i hovedsak knyttet til 
opprinnelige vegger og døren ut til Vandrehallen. Endringer i nyere overflater og 
innredning er søknadspliktige overfor Riksantikvaren kun dersom det medfører 
inngrep i opprinnelige konstruksjoner. Øvrige endringer avklares med Eiendoms-
avdelingen.

NAVN: Toaletter
FUNKSJON: TOALETTER OG BØTTEKOTT
ROM: 205, 206, 207 OG 208

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvit himling Himlingen er malt med emulsjonsmaling i farge S 0502-Y. 

Himlingen skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype 
og farge. Fargeendringer og inngrep i konstruksjonen er 
søknadspliktig.

Vegger Forrommet har lettpussete teglvegger, 
rødmalte, toalettene er flislagte i nederste 
to tredjedeler av veggene; sjakkmønstret 
rødbrun og sort på dametoalettet, sort og 
oker på herretoalettet. Dametoalettet har to 
toalettbåser, herretoalettet har en. 

Flisene er beskrevet som Paray Ceramiqes 10x10 cm lagt 
i sjakkmønster; Jaune (serie 2)/noir (serie 2) på herretoa-
lettet og Rouge (serie 1)/noir (serie 2) på dametoalettet. 
Veggene for øvrig er malt med emulsjonsmaling i farge 
S 0502-Y. Veggene i forrommet er malt med emulsjons-
maling i farge S 4050-Y80R. Utskifting av enkeltfliser og 
mindre malingsreparasjoner med samme farge regnes 
som vedlikehold. Større utbedringer og inngrep i konstruk-
sjonen er søknadspliktige.

Dører Dobbel, eikeådret fyllingsdør inn til forrom-
met. Nyere gråmalte, enkle fyllingsdører inn 
til herre- og dametoalettet, med slette dører 
inn til toalettavlukkene 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Dørene inn 
til toalettene er malt med linoljemaling i S 2005-Y20R og 
skal vedlikeholdes med samme farge. 

Gulv Gulvet i forrommet har brunt linoleumsbe-
legg. Toalettene er flislagte som veggene. 

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. For toalettene, se vegger. 

Fast inventar Vegghengt toalett, type Duravit med inne-
bygd sisterne. Servanter av type Rapsel 
(Vola) «Kanal» 500x500mm. Div. dispen-
sere i børstet stål

Veggfast innredning er av nyere dato og har lav verne-
verdi, men er en del av det helhetlige interiørkonseptet i 
bygningen, og utskiftinger må derfor avklares med Eien-
domsavdelingen. 

Belysning Vegghengte plafonder med glasskuppel og 
metallarmatur

Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi, men er 
en del av det helhetlige interiørkonseptet i bygningen, og 
utskiftinger må derfor avklares med Eiendomsavdelingen. 
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Kateter og podium sett fra sidenRundovn fra Bærum Jernværk Detalj av tavleDetalj av dørvriderKateter

VERNEHENSYN
Rommet ble opprinnelig beskrevet som «Auditorium No. 4 opvarmes af Ovnene 
No. 33 og 49. Fast Inventarium: 15 bænke, Catheder med Tavle. Har Gasbelys-
ning». I 1876 ble det satt inn magasinovn for steinkull, og i 1910 ble avlukket for 
lysbildeframviser satt inn i hjørnet bakerst i rommet (etter Sinding-Larsens teg-
ninger). I forbindelse med 100-årsjubileet i 1911 ble det også kjøpt inn nye benker. 

Ved siste restaurering ble overflatene renset og restaurert. Rommet har høy 
verneverdi, og det er viktig at overflatene behandles skånsomt og ikke overmales/
endres.  

NAVN: Auditorium 4
FUNKSJON: AUDITORIUM OG TAVLEROM
ROM: 209 OG 210

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvit rabitzhimling på rørvev, 

med avrundete overganger/trekninger mot 
vegg. Seks store, runde ventilasjonsåpnin-
ger

Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 
Fargeendringer og inngrep i konstruksjonen er søknads-
pliktige.

Vegger Pussete, ensfargete teglvegger med sort-
malt list/knaggrekker som brystning rundt 
rommet

Over brystningslist; malt med emulsjonsmaling i farge 
S 2020-Y30R. Brystningen er malt med linoljemaling i 
samme farge. Knaggrekke/strek er malt med linoljemaling 
i S 9000-N. Veggene skal vedlikeholdes med tilsvarende 
malingstype og farge. Fargeendringer og inngrep i kon-
struksjonen er søknadspliktige.

Dører Fem tofløyete, ådrete fyllingsdører med 
messingvridere. Dør mot Vandrehallen er 
en kopi (branndør) med påmontert panikk-
beslag, de øvrige er opprinnelige.  

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.  

Vinduer Fem vindusfelt mot bakgården med 15 ruter 
og ett mot Universitetshagen med 20 ruter; 
ett åpningsvindu i hvert felt (à to ruter). 
Vinduene har et buet overfelt og rundt dreid 
«spyd» på sidene. Innvendige varevinduer

Vinduene er innvendig overflatebehandlet som dørene 
og skal behandles på samme måte. Utskifting eller større 
endringer er søknadspliktige.

Gulv Ensfarget, brun linoleum, laserte, profilerte 
fotlister. Trapper og podium av tre 

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype/farge/teknikk. Farge-
koder og malingstype på tregulv/trapper er ikke dokumen-
tert. Vedlikehold av disse overflatene må skje på bakgrunn 
av fargeprøver. 

Fast inventar Auditoriebenker med klappstoler og skrive-
brett. Kateter med podium og veggmontert 
tavle. Sortmalte knaggrekker/lister med 
metallknagger. Prosjektor med lerret. Rund-
ovn av støpejern fra Bærums Verk (nr. 131). 
Avlukke med trapp og dør bakerst i hjørnet

Kateter og auditoriebenker er malt i en oker farge med 
lesebrett i grått, fargekode er ikke oppgitt og malingrepa-
rasjoner må skje på bakgrunn av fargeprøve. Tekniske 
installasjoner kan skiftes ut, øvrig fast innredning er om-
fattet av fredningen og kan ikke endres/fjernes uten god-
kjenning fra Riksantikvaren. 

Belysning 15 moderne, takhengte pendellamper med 
rund glasskuppel 

Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi, men er 
en del av det helhetlige interiørkonseptet i bygningen, og 
utskiftinger må derfor avklares med Eiendomsavdelingen. 
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Rommet sett mot Universitetshagen Nyere innredning Nyere skapinnredningVindu Overgang himling/vegg

VERNEHENSYN
Rommet er opprinnelig beskrevet som «Myntcabinettets Locale med stort Mynt-
skab o.fl. mindre». Rommet var opprinnelig delt i to med vegg mellom myntkabi-
nettet og en gang. Senere (rundt 1880-tallet) overtok Oldsaksamlingen lokalet og 
delte det i tre rom. I 1903/4 flyttet Oldsaksamlingen (og Myntkabinettet) til det 
nybygde Historisk Museum, og rommet ble tatt i bruk som felles fakultetsværelse 
(lesesal) for Mat.-nat., Hist.-fil. og Det medisinske fakultet. 

Ved restaureringen i 2002-04 ble fargene tilbakeført på bakgrunn av NIKUs 
fargeundersøkelse. Verneverdiene er særlig knyttet til opprinnelige elementer som 
vinduer, vegger, himling og dører, og det er viktig at disse overflatene behandles 
skånsomt og ikke overmales/endres.   

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR, KOPIROM OG ARKIV
ROM: 211, 217 OG 218

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvit rabitzhimling på rørvev, 

med avrundete overganger/trekninger mot 
vegg

Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 
Fargeendringer og inngrep i konstruksjonen er søknads-
pliktige.

Vegger Pussete, ensfargete teglvegger. Kanal for 
elektriske føringer er montert mot himlin-
gen.

Veggene er malt med emulsjonsmaling i farge S 2010-
Y60R. Veggene skal vedlikeholdes med tilsvarende mal-
ingstype og farge. Fargeendringer og inngrep i konstruk-
sjonen er søknadspliktige.

Dører Tre tofløyete, ådrete fyllingsdører med mes-
singvridere, alle opprinnelige. Døren ut mot 
trapperom er dobbel, og den ytterste er en 
nyere kopi (branndør). Enkel fyllingsdør mot 
trapperom.

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Vinduer Fem vindusfelt mot Universitetsgata med 
15 ruter og ett stort vindusfelt mot Universi-
tetshagen med 10x2 ruter; ett åpningsvindu 
i hvert felt (à to ruter). Vinduene har et buet 
overfelt, rundt dreid «spyd» på hver side 
og sidefelt av lasert ramtre med fylling. 
Overfeltet er malt som veggen, spydene er 
lasert. Innvendige varevinduer

Vinduene er innvendig overflatebehandlet som dørene 
og skal behandles på samme måte. Utskifting eller større 
endringer er søknadspliktige.

Gulv Ensfarget, brun linoleum, laserte, profilerte 
fotlister

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene er overflate-
behandlet som dørene og kan vedlikeholdes med tilsvar-
ende malingstype/farge/teknikk.

Fast inventar Nyere skap- og kontorinnredning Innredningen har lav verneverdi, men endringer og utskift-
ing må skje i samråd med Eiendomsavdelingen.

Belysning Fem moderne, takhengte pendellamper 
med runde glasskupler og hvit metallarma-
tur  

Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi, men er 
en del av den helhetlige innredning i bygningen. Elektriske 
komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/ut-
skifting må avklares med Eiendomsavdelingen.
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Enkel fyllingsdør mot korridoren 215Dør i dyp nisjeOvergang vegg/himlingDetalj av fotlistDetalj av vindusgerikt

VERNEHENSYN
Rommet lå mellom Myntkabinettet og Oldsaksamlingen og omtales opprinnelig 
som arbeidsværelse. Oldsaksamlingen disponerte rommet fram til 1903/04, da 
de flyttet inn i nye Historisk Museum. Deretter ble rommet overtatt av Mat.-nat., 
Hist.-fil. og Det medisinske fakultet. En tegning fra 1935 (ajourført i 1956) viser at 
det ble laget døråpninger inn til rom 211 og 214. 

Ved restaureringen i 2002-04 ble fargene tilbakeført på bakgrunn av NIKUs 
fargeundersøkelse. Verneverdiene er særlig knyttet til opprinnelige elementer som 
vinduer, vegger, himling og dører, og det er viktig at disse overflatene behandles 
skånsomt og ikke overmales/endres.    

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 213

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvit rabitzhimling på rørvev, 

med avrundete overganger/trekninger mot 
vegg

Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 
Fargeendringer og inngrep i konstruksjonen er søknads-
pliktige.

Vegger Pussete, ensfargete teglvegger  Veggene er malt med emulsjonsmaling i farge S 3010-
Y50R. Veggene skal vedlikeholdes med tilsvarende mal-
ingstype og farge. Fargeendringer og inngrep i konstruk-
sjonen er søknadspliktige.

Dører To tofløyete, ådrete fyllingsdører med 
messingvridere, alle opprinnelige. Enkel 
fyllingsdør inn mot korridoren

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Vinduer To vindusfelt i en nisje mot Universitetsgata 
med 15 ruter, ett åpningsvindu i hvert felt 
(à to ruter). Vinduene har et buet overfelt, 
rundt dreid «spyd» på hver side og sidefelt 
av lasert ramtre med fylling. Overfeltet er 
malt som veggen, spydene er lasert. Inn-
vendige varevinduer

Vinduene er innvendig overflatebehandlet som dørene og 
skal behandles på samme måte. 

Gulv Ensfarget, brun linoleum, laserte, profilerte 
fotlister

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene er overflate-
behandlet som dørene og kan vedlikeholdes med tilsvar-
ende malingstype/farge/teknikk.

Belysning En moderne, takhengt pendellampe med 
rund glasskuppel og hvit metallarmatur 

Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi, men er 
en del av en helhetlig innredning i bygningen. Elektriske 
komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/ut-
skifting må avklares med Eiendomsavdelingen.
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Detalj av vindusspyd Detalj av vindu

Vindu mot UniversitetsgataVindusnisjeÅdret fyllingsdørOpprinnelig dørvriderOvergang himling/vegg

VERNEHENSYN
Rommet er opprinnelig beskrevet som «Antiqvitetssamlingens Locale med Gas-
belysning; oppvarmes fra Ovn No. 9; har 2de brandfrie Aflukker med Jerndør». 
På tegning fra 1870-årene er rommet delt i tre med lettvegger. I 1903/4 flyttet 
Oldsaksamlingen (og Myntkabinettet) til det nybygde Historisk Museum. Lett-
veggene ble fjernet, og rommet ble tatt i bruk som felles fakultetsværelse (lesesal) 
for Mat.-nat., Hist.-fil. og Det medisinske fakultet. 

Ved restaureringen i 2002-04 ble rommet innredet til kontorlandskap og far-
gene tilbakeført på bakgrunn av NIKUs fargeundersøkelse. Verneverdiene er sær-
lig knyttet til opprinnelige elementer som vinduer, vegger, himling og dører, og 
det er viktig at disse overflatene behandles skånsomt og ikke overmales/endres.  

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 214

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvit rabitzhimling på rørvev, 

med avrundete overganger/trekninger mot 
vegg

Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 
Fargeendringer og inngrep i konstruksjonen er søknads-
pliktige.

Vegger Pussete, ensfargete teglvegger  Veggene er malt med emulsjonsmaling i farge S 2030-
Y30R. Veggene skal vedlikeholdes med tilsvarende mal-
ingstype og farge. Fargeendringer og inngrep i konstruk-
sjonen er søknadspliktige.

Dører Tre tofløyete, ådrete fyllingsdører med 
messingvridere, alle opprinnelige. Enkel 
fyllingsdør inn mot korridor

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Vinduer Fem vindusfelt med 15 ruter mot Univer-
sitetsgata og ett stort vindusfelt mot Karl 
Johansgate med 10x3 ruter; ett åpnings-
vindu i hvert felt (à to ruter). Vinduene har 
et buet overfelt, rundt dreid «spyd» på hver 
side og sidefelt av lasert ramtre med fylling. 
Overfeltet er malt som veggen, spydene er 
lasert. Innvendige varevinduer

Vinduene er innvendig overflatebehandlet som dørene 
og skal behandles på samme måte. Utskifting eller større 
endringer er søknadspliktige.

Gulv Ensfarget, brun linoleum, laserte, profilerte 
fotlister 

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene er overflate-
behandlet som dørene og kan vedlikeholdes med tilsvar-
ende malingstype/farge/teknikk.

Belysning Fem moderne, takhengte pendellamper 
med runde glasskupler og hvit metallarma-
tur

Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi, men er 
en del av en helhetlig innredning i bygningen. Elektriske 
komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/ut-
skifting må avklares med Eiendomsavdelingen.
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Ådret, enfløyet fyllingsdør Ny dør og glassvegg mot rom 221 korridorVindusspydDetalj av hengsel med flaggknoppDetalj av fotlist

VERNEHENSYN
Rommet var opprinnelig delt i to; gang og forrom til rom 213. Allerede i 1870-år-
ene ble veggen mellom disse rommene fjernet. Veggen mellom korridorene 215 og 
221 er fra siste restaurering, men tegning ajourført i 1956 viser en vegg på samme 
sted. 

Ved restaureringen i 2002-04 ble fargene tilbakeført på bakgrunn av NIKUs 
fargeundersøkelse. Verneverdiene er særlig knyttet til opprinnelige elementer som 
vinduer, vegger, himling og dører, og det er viktig at disse overflatene behandles 
skånsomt og ikke overmales/endres.  

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 215

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvit rabitzhimling på rørvev, 

med avrundete overganger/trekninger mot 
vegg

Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 
Fargeendringer og inngrep i konstruksjonen er søknads-
pliktige.

Vegger Pussete, ensfargete teglvegger Veggene er malt med emulsjonsmaling i farge S 3010-
Y70R. Veggene skal vedlikeholdes med tilsvarende ma-
lingstype og farge. Fargeendringer og inngrep i konstruk-
sjonen er søknadspliktige.

Dører To tofløyete, ådrete fyllingsdører med mes-
singvridere, alle opprinnelige, to enfløyete 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Vinduer To vindusfelt mot bakgård med 20 ruter; 
det ene har to åpningsvinduer (à to ruter). I 
dette vinduet er det montert utvendig isoler-
glass. Vinduene har et buet overfelt, rundt 
dreid «spyd» på hver side. Overfeltet er malt 
som veggen, spydene er lasert.  

Vinduene er innvendig overflatebehandlet som dørene 
og skal behandles på samme måte. Utskifting eller større 
endringer er søknadspliktige.

Gulv Ensfarget, grønn linoleum, laserte, profilerte 
fotlister

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-30, grønn, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene er overflate-
behandlet som dørene og kan vedlikeholdes med tilsvar-
ende malingstype/farge/teknikk.

Fast inventar Moderne kjøkkeninnredning Innredingen har lav verneverdi, men er en del av en helhet-
lig innredning i bygningen. Endringer og utskifting må skje i 
samråd med Eiendomsavdelingen.

Belysning Tre eldre, takhengte pendellamper med 
små, runde glasskupler og metallarmatur. 
Lampene henger i kjetting fra taket. 

Lampene er av ukjent dato. Elektriske komponenter kan 
skiftes ut, men endring av armatur/utskifting må avklares 
med Eiendomsavdelingen.
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Rommet sett mot korridor 215 Detalj av fotlistVentilasjonsristDørvrider

VERNEHENSYN
Rommet er opprinnelig beskrevet som «Arbeidsværelse med Kakkelovn; her er 
anbrakt Varmerør, som formeentlig ikke vil blive benyttet.» Ca 1870/80 overtok 
Myntkabinettet rommet som erstatning for rommene avgitt til Oldsaksamlingen. 
I 1903/04 flyttet de til det nybygde Historisk Museum. I 1946 flyttet kvestors 
kontorer inn. 

I dag fungerer rommet som kontor/møterom/kopirom. Verneverdiene er knyt-
tet til opprinnelige overflater/konstruksjon, dører og vinduer. Det er viktig at 
disse overflatene behandles skånsomt og ikke overmales/endres.  

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 216

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvit rabitzhimling på rørvev, 

med avrundete overganger/trekninger mot 
vegg

Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 
Fargeendringer og inngrep i konstruksjonen er søknads-
pliktige.

Vegger Pussete, ensfargete teglvegger  Veggene er malt med emulsjonsmaling i farge S 2010-
Y70R. Veggene skal vedlikeholdes med tilsvarende mal-
ingstype og farge. Fargeendringer og inngrep i konstruk-
sjonen er søknadspliktige.

Dører Tre doble, ådrete fyllingsdører med mes-
singvridere, alle opprinnelige. Enkel fyl-
lingsdør inn mot rom 214

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Vinduer Ett vindusfelt mot Karl Johans gate med 15 
ruter; ett åpningsvindu (à to ruter). Åpnings-
vinduet er av støpejern, øvrige rammer er 
av tre. Vinduene har et buet overfelt, rundt 
dreid «spyd» på hver side og sidefelt av 
lasert ramtre med fylling. Overfeltet er malt 
som veggen, spydene er lasert. Innvendige 
varevinduer av tre med samme ruteinndel-
ing og tre åpningsvinduer i hvert felt. 

Vinduene er innvendig overflatebehandlet som dørene 
og skal behandles på samme måte. Utskifting eller større 
endringer er søknadspliktige.

Gulv Ensfarget, brun linoleum, laserte, profilerte 
fotlister

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene er overflate-
behandlet som dørene og kan vedlikeholdes med tilsvar-
ende malingstype/farge/teknikk.

Fast inventar Teknisk skap med metalldører Skapet i seg selv har lav verneverdi, men er integrert i 
veggen og er dermed omfattet av fredningen. 

Belysning En moderne, takhengt pendellampe med 
rund glasskuppel og metallarmatur

Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi, men er 
en del av en helhetlig innredning i bygningen. Elektriske 
komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/ut-
skifting må avklares med Eiendomsavdelingen.

Annet Nyere radiator under vinduet Radiatoren har lav verneverdi, men ev. utskifting skal 
avklares med Eiendomsavdelingen.
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Over: Rommet sett mot rom 216. Under: Rommet sett mot rom 223Detalj av dørTaklampeDetalj av varevindu

VERNEHENSYN
Rommet ble opprinnelig beskrevet som «Auditorium No. IX». Ca 1870/80 overtok 
Myntkabinettet rommet som erstatning for rommene avgitt til Oldsaksamlingen. 
I 1903/04 flyttet de til det nybygde Historisk Museum. I 1946 flyttet kvestors 
kontorer inn. 

I dag fungerer rommet som informasjonssenter. All innredning er fra siste 
restaurering i 2002-04. Verneverdiene er knyttet til opprinnelige overflater/kon-
struksjon, dører og vinduer. Det er viktig at disse overflatene behandles skånsomt 
og ikke overmales/endres.  

NAVN: Kontor
FUNKSJON: INFOSENTER/KONTOR
ROM: 220

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvit rabitzhimling på rørvev, 

med avrundete overganger/trekninger mot 
vegg. To små ventilasjonsrister

Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 
Fargeendringer og inngrep i konstruksjonen er søknads-
pliktige.

Vegger Pussete, ensfargete teglvegger. Kanal for 
elektriske føringer er montert på to av veg-
gene mot himlingen. 

Veggene er malt med emulsjonsmaling i farge S 3010-
Y60R. Veggene skal vedlikeholdes med tilsvarende mal-
ingstype og farge. Fargeendringer og inngrep i konstruk-
sjonen er søknadspliktige.

Dører Tre doble, ådrete fyllingsdører med mes-
singvridere, alle opprinnelige. Panikkbeslag 
montert på døren mot Vandrehallen. Mod-
erne glassdør inn mot rom 222 (korridor)

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Glassdøren 
inn mot rom 222 er også omfattet av fredningen og kan 
ikke skiftes ut uten godkjenning fra Riksantikvaren. 

Vinduer Tre vindusfelt med 15 ruter mot Karl Johans 
gate; ett åpningsvindu i hvert felt (à to ruter). 
Åpningsvinduet er av støpejern, øvrige 
rammer er av tre. Vinduene har et buet 
overfelt og rundt dreid «spyd» på hver side. 
Innvendige varevinduer av tre med samme 
ruteinndeling, tre åpningsvinduer i hvert felt. 

Vinduene er innvendig overflatebehandlet som dørene 
og skal behandles på samme måte. Utskifting eller større 
endringer er søknadspliktige.

Gulv Ensfarget, brun linoleum, laserte, profilerte 
fotlister

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene er overflate-
behandlet som dørene og kan vedlikeholdes med tilsvar-
ende malingstype/farge/teknikk.

Fast inventar Fastmonterte skap og hyller Skapene i seg selv har lav verneverdi, men er integrert i 
veggen og er dermed omfattet av fredningen. 

Belysning Tre moderne, takhengte pendellamper med 
runde glasskupler og metallarmatur 

Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi, men er 
en del av en helhetlig innredning i bygningen. Elektriske 
komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/ut-
skifting må avklares med Eiendomsavdelingen.

Annet Nyere radiatorer under vinduet Radiatorene har lav verneverdi, men utskifting skal av-
klares med Eiendomsavdelingen.
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Detalj av fotlist

Detalj av lysekrone

Radiator under et av vindueneNy skillevegg mellom 215 og 221Detalj av lysekroneEn av fyllingsdørene i korridoren

VERNEHENSYN
Med unntak av veggen mot korridor 215 (opprinnelig gikk rom 221 helt fram til  
rom 214) har rommet beholdt opprinnelig form, og har også opprinnelige lyse-
kroner. 

Ved restaureringen i 2002-04 ble fargene tilbakeført på bakgrunn av NIKUs 
fargeundersøkelse. Rommet har høy verneverdi, og det er viktig at overflatene 
behandles skånsomt og ikke overmales/endres.  

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 221

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvit rabitzhimling på rørvev, 

med avrundete overganger/trekninger mot 
vegg 

Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 
Fargeendringer og inngrep i konstruksjonen er søknads-
pliktige.

Vegger Pussete, ensfargete teglvegger. Glassvegg 
mot rom 215 (korridor)

Veggene er malt med emulsjonsmaling i farge S 3010-
Y60R. Veggene skal vedlikeholdes med tilsvarende mal-
ingstype og farge. Fargeendringer og inngrep i konstruk-
sjonen er søknadspliktige.

Dører Tre doble, ådrete fyllingsdører med mes-
singvridere. Døren mot Vandrehallen er en 
nyere kopi (branndør), øvrige er opprinne-
lige. Nyere, sort finerdør i glassvegg mot 
rom 215

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Døren inn mot 
rom 215 er som fast inventar omfattet av fredningen, og 
kan ikke skiftes ut uten godkjenning fra Riksantikvaren. 

Vinduer Fem vindusfelt mot bakgård med 15 ruter; 
ett åpningsvindu i hvert felt (à to ruter). Åp-
ningsvinduet er av støpejern, øvrige ram-
mer er av tre. Vinduene har et buet overfelt 
og rundt dreid «spyd» på hver side. 

Vinduene er innvendig overflatebehandlet som dørene 
og skal behandles på samme måte. Utskifting eller større 
endringer er søknadspliktige.

Gulv Ensfarget, grønn linoleum, laserte, profil-
erte fotlister

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-30, grønn, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene er overflate-
behandlet som dørene og kan vedlikeholdes med tilsvar-
ende malingstype/farge/teknikk. 

Belysning Tre store, toarmete taklamper av støpejern 
med en skålformet glasskjerm på hver arm

Opprinnelige gasslamper bygd om til elektrisitet. Arma-
turen ble renset, rehabilitert og fikk innebygd ledelys ved 
siste restaurering. Elektriske komponenter kan skiftes ut 
ved behov, øvrige tiltak skal utføres i samråd med Riks-
antikvaren.

Annet Nyere radiatorer under vinduene Radiatorene har lav verneverdi, men utskifting skal av-
klares med Eiendomsavdelingen.



118

DørvriderDetalj av gulvbelegg, fotlist og veggDetalj av glassdør inn mot rom 220 Over: Detalj av nyere lettvegger. Under: Rommet sett mot heisen.

VERNEHENSYN
Rommet ble opprinnelig beskrevet som «Auditorium No. VIII». På tegning fra 
1935 er det delt i to med lettvegg, senere tegning viser rommet delt i forrom og to 
mindre rom (trolig kontorer), lik dagens planløsning. 

Ved restuareringen i 2002-04 ble de ytre veggene fargemessig tilbakeført, men 
det ble også gjort en del nye grep. Heis ble installert, og rommet fikk nye lettveg-
ger mellom kontorer og gang. Lettvegger og dører fikk et moderne preg i tråd med 
den nye innredningen for øvrig. Verneverdiene er særlig knyttet til opprinnelige 
overflater som ytre vegger, vinduer og dør ut mot rom 221. Det er viktig at disse 
overflatene behandles skånsomt og ikke overmales/endres. 

NAVN: Kontorer og heis
FUNKSJON: KONTOR, STILLEROM OG HEIS
ROM: 222, 223 OG 224

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvit rabitzhimling på rørvev, 

med avrundete overganger/trekning mot 
vegg

Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 
Fargeendringer og inngrep i konstruksjonen er søknads-
pliktige.

Vegger Pussete, ensfargete teglvegger. Kanal for 
elføringer montert mot himlingen. Nyere 
glassvegger deler inn rommet i forrom 
(heisrom) og to kontorer. 

Alle ytre vegger er malt med emulsjonsmaling i farge 
S 2020-Y40R. Veggene skal vedlikeholdes med tilsvar-
ende malingstype og farge. Fargeendringer og inngrep i 
konstruksjonen er søknadspliktige. Nyere vegger har lav 
verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen og kan 
ikke endres/fjernes uten godkjenning fra Riksantikvaren. 

Dører Tofløyet, malt fyllingsdør med messingvrid-
ere ut mot 221 korridor. Moderne glassdør 
inn mot rom 220 og sorte, moderne finer-
dører inn mot kontorene 223 og 224 

Fyllingsdøren er malt med linoljemaling i farge S 4005-
Y20R og skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype 
og farge. Fargeendringer og inngrep i konstruksjonen er 
søknadspliktige. Nyere dører har lav verneverdi, men er 
likevel omfattet av fredningen og kan ikke endres/fjernes 
uten godkjenning fra Riksantikvaren. 

Vinduer To vinduer ut mot Karl Johans gate, ett i 
hvert kontor

Vinduene er lasert/ådret. Ådringen er utført med Jotun 
Fenom, Flügger lasurolje og i fargene S 4050-Y80R/
Y50R, med toppstrøk av Le Tonkinois linoljelakk. Repara-
sjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle 
maleteknikker.

Gulv Ensfarget, brun linoleum, laserte, profilerte 
fotlister 

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype og farge.

Belysning En moderne, takhengt pendellampe med 
rund glasskuppel og metallarmatur i hvert 
rom

Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi, men er 
en del av en helhetlig innredning i bygningen. Elektriske 
komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/ut-
skifting må avklares med Eiendomsavdelingen.

Annet Heis med forbindelse til 1. etasje og kjeller Heisen ble satt inn i 2002-04. Den har lav verneverdi, men 
er omfattet av fredningen som fast installasjon. 
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Ådret fyllingsdørDetalj av varevinduBuet felt over vinduDetalj av vindusspyd/gardinhempeDetalj av fotlist

VERNEHENSYN
I Holsts beskrivelse fra 1852 er rommet beskrevet som «Auditorium No. VII». 
På tegning fra 1935 er rommet delt i to med lettvegg, i et forrom og et større rom 
(kontor?), senere tegning viser rommet delt i forrom/sluse og to mindre rom. 

I dag er planløsningen tilbakeført til 1930-tallssituasjonen. Ved restaureringen 
i 2002-04 ble også fargene tilbakeført på bakgrunn av NIKUs fargeundersøkelse. 
Verneverdiene er knyttet til opprinnelige overflater/konstruksjon, dører og vindu- 
er. Det er viktig at disse overflatene behandles skånsomt og ikke overmales/end-
res.  

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR OG BØTTEKOTT
ROM: 225, 226, 227 OG 228

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvit rabitzhimling på rørvev, 

med avrundete overganger/trekninger mot 
vegg. Fire små ventilasjonsrister

Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 
Fargeendringer og inngrep i konstruksjonen er søknads-
pliktige.

Vegger Pussete, ensfargete teglvegger. Ventila-
sjonsrist malt i veggfargen. Brannmur i 
østre hjørne, malt i veggfargen og markert 
med to vertikale, profilerte lister 

Veggene er malt med emulsjonsmaling i farge S 2020-
Y60R, gangen utenfor er malt i S 1020-Y30R. Veggene 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 
Fargeendringer og inngrep i konstruksjonen er søknads-
pliktige.

Dører En tofløyet, ådret fyllingsdør inn til forrom-
met og en tilsvarende inn til kontoret, begge 
opprinnelige og med messingvridere. En 
enkel, ådret fyllingsdør inn til rom 224. To 
gråmalte, enfløyete fyllingsdører i forrom-
met

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Vinduer To vindusfelt med 15 ruter mot Karl Johans 
gate; ett åpningsvindu i hvert felt (à to ru-
ter). Åpningsvinduet er av støpejern, øvrige 
rammer er av tre. Vinduene har et buet 
overfelt og rundt dreid «spyd» på hver side. 
Innvendige varevinduer har tre åpningsfelt.   

Vinduene er innvendig overflatebehandlet som dørene 
og skal behandles på samme måte. Utskifting eller større 
endringer er søknadspliktige.

Gulv Ensfarget, brun linoleum, laserte, profilerte 
fotlister 

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene er overflate-
behandlet som dørene og kan vedlikeholdes med tilsvar-
ende malingstype/farge/teknikk.

Belysning To moderne, takhengte pendellamper med 
runde glasskupler og metallarmaturer 

Lampene er av nyere dato og har lav verneverdi, men er 
en del av en helhetlig innredning i bygningen. Elektriske 
komponenter kan skiftes ut, men endring av armatur/ut-
skifting må avklares med Eiendomsavdelingen.

Annet Nyere radiatorer under vinduene (hvitmalt) Radiatorene har lav verneverdi, men utskifting skal av-
klares med Eiendomsavdelingen.
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Rundovn fra Bærum Jernværk TaklampeDetalj av fotlistDetalj av vindushaspeFotlist skjuler elektriske føringer

VERNEHENSYN
Rommet ble opprinnelig beskrevet som «Auditorium No. VI med Gasbelysning, 
11 faste Bænke, Catheder med Tavle og opvarmes af Ovn no. 24». Ved siste restau-
rering ble overflatene renset og restaurert. Rommet har høy verneverdi, og det er 
viktig at overflatene behandles skånsomt og ikke overmales/endres.  

NAVN: Auditorium 6
FUNKSJON: AUDITORIUM
ROM: 229

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvit rabitzhimling på rørvev, 

med avrundete overganger/trekninger mot 
vegg

Himling og trekninger er malt med limfarge S 0502-Y og 
skal vedlikeholdes med tilsvarende malingstype og farge. 
Fargeendringer og inngrep i konstruksjonen er søknads-
pliktige.

Vegger Pussete, tofargete teglvegger med sort-
malte list/knaggrekker som markerer over-
gangen mellom brystning og feltet over. 
Tre store ventilasjonsrister 

Veggfelt over brystning er malt med emulsjonsmaling 
S 2005-R10B, brystning i S 4005-R20B (linolje) og knag-
grekke/strek i S 9000-N. Fargekodene er noe usikre 
og må kontrolleres ved prøveoppstryk ved vedlikehold. 
Fargeendringer og inngrep i konstruksjonen er søknads-
pliktige.

Dører To tofløyete, ådrete fyllingsdører med 
messingvridere. Dør mot Vandrehallen er 
en kopi, de øvrige er opprinnelige. Panikk-
beslag montert på døren mot Vandrehallen. 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Vinduer Tre vindusfelt med 15 ruter mot Universi-
tetsplassen og ett stort mot Karl Johans 
gate med 10x3 ruter. Vinduene har et buet 
overfelt og rundt dreid «spyd» på hver side.  

Vinduene er innvendig overflatebehandlet som dørene 
og skal behandles på samme måte. Utskifting eller større 
endringer er søknadspliktige.

Gulv Ensfarget, brun linoleum, laserte, profilerte 
fotlister

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60 brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlike-
holdes med tilsvarende malingstype/farge/teknikk. 

Fast inventar Auditoriebenker med klappstoler og 
skrivebrett. Kateter med podium/trapp og 
veggmontert tavle. Sortmalte knaggrekker/
lister med metallknagger. Prosjektor med 
lerret. Rundovn av støpejern fra Bærums 
Verk (nr. 131) 

Kateter og auditoriebenker er malt i en oker farge med 
lesebrett i grått. Fargekode er ikke oppgitt og malings-
reparasjoner må skje på bakgrunn av fargeprøve. Tek-
niske installasjoner kan skiftes ut, øvrig fast innredning 
er omfattet av fredningen og kan ikke endres/fjernes uten 
godkjenning fra Riksantikvaren. 

Belysning Ni eldre, takhengte pendellamper med 
bjelleformete glasskupler og metallarmatur 

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, øvrige 
tiltak skal utføres i samråd med Eiendomsavdelingen.

Annet Nyere radiatorer under vinduet, malt i bryst-
ningsfargen 

Radiatorene har lav verneverdi, men utskifting skal av-
klares med Eiendomsavdelingen.
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Detalj av gulv og trapperekkverkTrapp ned til 1. et.Detalj av vegg med dekor og 

absorbent

Brystning under vindueneDør inn til auditorium 5 i 2. et.

VERNEHENSYN
Galleriet er en del av Gamle festsal og har inngang både fra 1. og 2. etasje. Rom-
met er så godt som uendret siden byggeåret. De første årene, før Stortinget var 
ferdigbygd, fungerte rommet som del av Norges stortingssal, senere som aula for 
store anledninger. 

Ved restaureringen i 2004 ble overflatene renset og pusset opp, og dekor som 
var blitt overmalt, ble tilbakeført til opprinnelig skikkelse. Gamle festsal med 
galleriet har svært høy verneverdi, og alle dekorerte overflater skal behandles av 
konservator og i nært samarbeid med Riksantikvaren.   

NAVN: Galleri
FUNKSJON: GALLERI OG TRAPPEROM
ROM: 250, 253 OG 255

7 Katalog – interiør, 2. etasje
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Pusset og malt himling inndelt i avtrappete 

kassetter med dekor av forgylte stukkatur-
lister, strekdekor og malte ornamenter 

Himlingen ble kun renset og retusjert ved siste restaurer-
ing. Fargekode er ikke oppgitt. Alle tiltak som berører 
himlingen, må vurderes av konservator.

Vegger Pussete og malte vegger med strek- og 
sjablongdekor. Veggpartiene mellom vindu-
ene har lyddempende plater. Veggen under 
vinduene er en brystning av tre med fylling, 
dekorert med mahognyådring og strek-
dekor. Mot festsalen er det rekkverk mellom 
de 12 søylene som bærer taket. Søylene 
er kanelert og er malt i lys grå med forgylt 
sokkel og korintkapitel. Rekkverket/gal-
lerifronten har forgylt støpejernsdekor mot 
rød, fløyelstrukket plate. På baksiden er 
rekkverket kledd med akustiske plater. 

All dekorasjonsmaling er utført med limfarge og er svært 
sårbar. Alle tiltak som berører veggene, må vurderes av 
konservator. Ådringsdekoren på overflatene av tre repare-
res/vedlikeholdes med tilsvarende produkter og utføres av 
malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknik-
ker (fargekoder/malingstype ikke oppgitt). Tiltak ut over 
reparasjoner av eksisterende situasjon er søknadspliktige.

Vinduer 11 vindusfelt, alle med tre ruter i bredden 
og fem i høyden. Innvendige varevinduer av 
tre avdelt med horisonlal post. Varevindu-
ene er ådret og kan åpnes – yttervinduet 
har kun ett felt som kan åpnes. Ett vindus-
felt i trappa på hver side med trådglass, tre 
ruter i bredden og fire i høyden. 

Ådringsdekoren på vinduene repareres/vedlikeholdes 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker (fargekoder/
malingstype ikke oppgitt). Tiltak ut over reparasjoner av 
eksisterende situasjon er søknadspliktige.

Dører Tofløyete fyllingsdører til tilstøtende rom i 
2. etasje. Dørene inn til galleriet i 1. etasje 
er enfløyete med sprossedelt overlysvindu. 
Eikeådret 

Eikeådringen er utført med Jotun Fenom, Flügger lasurolje 
og i fargene S 4050-Y80R/Y50R, med toppstrøk av Le 
Tonkinois linoljelakk. Reparasjoner og vedlikehold må skje 
med tilsvarende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg på gulvet 
og i trappetrinnene på begge sider av gal-
leriet

Linoleum av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Vedlikeholdes med 
produkter anbefalt for linoleum. Fotlistene er overflate-
behandlet som dørene og kan vedlikeholdes med tilsvar-
ende malingstype/farge/teknikk.

Belysning Veggmonterte kuppellamper på messing-
arm

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, øvrige 
tiltak skal utføres i samråd med Eiendomsavdelingen.
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Domus Academica

Kjeller

Lokalene i kjelleretasjen har vært bygd om mange 
ganger opp gjennom årene. Bortsett fra «Pedellens lei-
lighet» på hjørnet av Karl Johans gate og Universitets-
gata, var det lite som kunne tilbakeføres eller bevares 
ved restaureringen i 2002-04. På grunn av store set-
ningsskader var det også behov for refundamentering 
av bygningen. Dette førte til omfattende gravearbeider 
for å stabilisere bygningen. Ventilasjonskanaler for 
lufttilførsel til kjeller og 1. etasje ble lagt under kjeller-
gulvet, og det ble installert vannbåren gulvvarme i alle 
rom. Takhøyden i kjelleretasjen var lav og gulvene så 
skjeve at de ble senket 15–20 cm i store deler av etas-
jen. Alle bærende murvegger ble beholdt, men pussen 
på vegger og hvelv ble hugget ned og erstattet med ny 
kalkpuss. På gulvene i alle bruksrom ble det lagt heller 
av mattslipt, sort granitt. 

Den gamle Frokostkjelleren ble bygd om til PC-stuer, 
andre rom ble innredet til kollokvierom og rom for 
undervisningsgrupper. Kjelleretasjen huser også tek-
niske funksjoner som hovedtavle, ventilasjonsaggre-
gater og sentral for vanntåkeanlegg. 
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Hvelvet himling av pusset og hvilmalt tegl. 

Himlingen er malt med Keim innvendig silicat-
maling, farge S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og inngrep/hulltaking i himlingen er søknads-
pliktige.

Vegger Pussete og hvitmalte teglvegger. Vegger er 
malt med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. Ventiler og brannskap er lakket/malt 
i samme farge.

Oppmaling med samme malingstype og farge regnes 
som vedlikehold, endringer av farge og malingstype, 
samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen er 
søknadspliktige.

Dører Døren mot gårdsrommet er en enfløyet dør med 
smårutet glassfelt og håndtak og sparkebrett 
av messing. Døråpningen har buet overfelt og 
dekorative «spyd» på hver side. Mellom rom 001 
og 005 er det et glassfelt med enfløyet glassdør 
i treramme.

Dører og belistning er malt med linoljemaling i farge 
2005-Y20R. Oppmaling med samme malingstype 
og farge regnes som vedlikehold, endringer av farge 
og malingstype og utskifting av dør er søknadsplik-
tige.

Gulv Steingulv av mattslipt, sort granitt i fallende 
lengder. Trappen opp til første etasje har opp-
rinnelige steintrinn. 

Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men omfat-
tet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles med 
steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller med 
tilsvarende regnes som vedlikehold. Større utbedrin-
ger og endringer er søknadspliktige. 

Belysning Takpendel med glasskuppel og kvadratiske 
lamper felt inn i veggen på begge sider nede 
ved gulvet. 

Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Nordvestre inngang har trappeforbindelse opp til første etasje 
(rom 147). Gamle tegninger viser at det var åpent inn til rom 
005 (vestibyle), ellers har rommet beholdt opprinnelig form. 
Det er særlig viktig å ta vare på opprinnelige detaljer som 
dekorative spyd på hver side av døren og dekor i trappen 
opp til 1. etasje.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: GANG
ROM: K001

7 Katalog – interiør, kjeller

Døren inn til rom 005 Vestibyle

Trapp opp til første etasje Utgangsdøren til bakgården
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Delvis nedsenket systemhimling med rektangu-

lære himlingsplater. Himlingen under platene er 
malt med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og inngrep/hulltaking i himlingen er søknads-
pliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Bred glassdør-/vegg i stålomramming til rom 
002A og 005. Enfløyet glassdør i stålomram-
ming til rom 002B (PC-stue) 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktige.

Gulv Steingulv av mattslipte, sorte granittheller Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men om-
fattet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles 
med steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller 
med tilsvarende regnes som vedlikehold, Større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige. 

Vinduer Tofags sprossedelt kjellervindu malt med lin-
oljemaling i farge S 0500-N. Innvendig vare-
vindu med 4 ruter i hver ramme

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt utskifting av vinduer er søknadspliktige.

Belysning Horisontal lysrenne under vinduet på nord-
vestre vegg. Rektangulære lamper innfelt i 
himlingen

Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Opprinnelig brukt som «Pedellens (vaktmesterens) Kjælder-
rom», senere som «Bekvemmelighed for Sekretairens Tjener». 
Før restaureringen i 2004 var rommet en del av den såkalte 
Frokostkjelleren (kantine). Rommet har gjenmurte nisjer mot 
vestibylen. Overflatene er fra 2004, men rommet har opprinne-
lige veggkonstruksjoner og nisjer som det er viktig å ta vare på.

Døren inn til rom 002B Mot nordvest; nedsenket him-

ling skjuler deler av vinduet.

Østre hjørnet (mot rom 005 Vestibyle)

NAVN: Kontor
FUNKSJON: PC-ROM
ROM: K002A
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Nedsenket himling med rektangulære himlings-

plater. Himlingen under platene er malt med 
Keim innvendig silicatmaling, farge S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete teglvegger. Vegger er malt med Keim 
innvendig silicatmaling, farge S 0500-N. Ventil-
er og brannskap er lakket/malt i samme farge.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Glassdør mellom rom 002B og 002A. Mot 
002C er det tre buete åpninger uten dører. 

Dører og belistning er malt med linoljemaling i farge 
2005-Y20R. Oppmaling med samme malingstype 
og farge regnes som vedlikehold, endringer av farge 
og malingstype og utskifting av dør er søknadsplik-
tige.

Gulv Steingulv av mattslipte, sorte granittheller Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men om-
fattet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles 
med steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller 
med tilsvarende regnes som vedlikehold, Større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige. 

Vinduer Tre tofags sprossedelte vinduer mot Karl Jo-
hans gate og to mot Universitetsplassen

Vinduene er malt i linoljemaling i farge S 0500-N.

Belysning Horisontal lysrenne under vinduet mot ytter-
vegg. Rektangulære lamper innfelt i himlingen.

Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Opphavlig brukt som «Kvæstors (økonomiansvarlig) Rullebod 
med Kakkelovn». Rommet har opprinnelig romform og vindus-
åpninger. En av døråpningene mot 002C (NØ) gikk opprinnelig 
ut til en korridor, de øvrige har kommet til senere. 

Over: Rommet sett mot rom 002A

Under: Rommet sett mot rom 002C

NAVN: PC-rom
FUNKSJON: PC-ROM
ROM: K002B

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Delvis nedsenket himling med rektangulære 

himlingsplater. Himlingen under platene er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.  

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Glassdør mellom rom 002C og 048 korridor. 
Mot 002B er det tre buete åpninger uten dører.  
Dører og lister er malt med linoljemaling i farge 
2005-Y20R. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, og utskifting av dør er søknadspliktige.

Gulv Steingulv av mattslipte, sorte granittheller Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men om-
fattet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles 
med steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller 
med tilsvarende regnes som vedlikehold, Større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige. 

Vinduer To tofags kjellervinduer malt med linoljemaling 
i farge S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av vinduer er søknadspliktige.

Belysning Horisontal lysrenne under vinduet mot ytter-
vegg. Rektangulære lamper innfelt i himlingen

Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Opprinnelig brukt som «Qvæstors Kjælderrom». Dengangen var 
rommet mindre, med en korridor på NØ side. Før restaureringen 
i 2004 var det en del av den såkalte Frokostkjelleren (kantine). 
Veggen mellom rom 002C og 047 er nå fjernet, slik at disse 
framstår som ett rom. Overflatene er fra 2004, men rommet har 
opprinnelige veggkonstruksjoner som det er viktig å ta vare på. 

Over: Rom 002C sett mot 047

Under: Rom 002C sett mot 002B

NAVN: Kontor
FUNKSJON: PC-ROM
ROM: K002C OG K047
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Hvelvet himling av malt tegl. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. Ventiler og brannskap er lakket/malt 
i samme farge.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Malt ståldør med messingvrider Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktige.

Gulv Støpt og malt betonggulv Malingstype/farge er ikke oppgitt. 

Fast inventar Tekniske anlegg Det tekniske anlegget er ikke omfattet av frednin-
gen.

Belysning Lysstoffrør montert langs kabelbroa mot him-
lingen.

Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Opprinnelig omtalt som «Brænderom», i dag i bruk som teknisk 
rom (ventilasjon). Rommet har opprinnelige, hvelvete himlinger 
med synlig teglkonstruksjon som det er viktig å ta vare på. 

Skilleveggen og hvelvkonstruksjonen vist på bildene over og 

under er tegnet inn på plantegning fra ca. 1870.

NAVN: Ventilasjonsrom
FUNKSJON: TEKNISK ROM
ROM: K003A

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Hvelvet himling av malt tegl. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Himlingen er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Malt ståldør med messingvrider Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktige.

Gulv Støpt og malt betonggulv Malingstype/farge er ikke oppgitt. 

Fast inventar Tekniske anlegg Det tekniske anlegget er ikke omfattet av frednin-
gen.

Belysning Lysstoffrør montert i himlingen. Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Opprinnelig omtalt som «Brænderom», i dag i bruk som teknisk 
rom (telematikk). Rommet har opprinnelige, hvelvete himlinger 
med synlig teglkonstruksjon som det er viktig å ta vare på. 

Over: Tekniske installasjoner 

Under: Hvelvet himling av malt tegl

NAVN: Telematikkrom
FUNKSJON: TEKNISK ROM
ROM: K003B
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett, hvitmalt himling. Himlingen er malt med 

Keim innvendig silicatmaling, farge S 0500-N.
Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Flislagte vegger av kvadratiske, grå keramiske 
fliser (Paray Ceramiques - Gris, serie 2) 

Utskifting av enkeltfliser med tilsvarende regnes 
som vedlikehold, endringer av farge og flistype og 
inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen er søknads-
pliktige.

Dører Gråmalt, nyere fyllingsdør med messingvrider 
ut til vestibyle. Slette finérdører inn til toalett-
båsene. Dørene er malt med linoljemaling 
farge 2005-Y20R. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type, samt utskifting av dør er søknadspliktig.

Vinduer Tofagsvindu med seks ruter i hvert fag og inn-
vendig varevindu med rugleglass, malt med 
linoljemaling S 0500-N

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av vinduer er søknadspliktige.

Gulv Steingulv av mattslipte, sorte granittheller Gulvet kan renses/behandles med steinsåpe ved 
behov. Utskifting av enkeltheller med tilsvarende 
regnes som vedlikehold. Større utbedringer og end-
ringer er søknadspliktige. 

Fast inventar Porselensservanter og -toaletter, speil og 
dispensere

Toaletter type Duravit, servanter type Rapsel (Vola) 
«Kanal», armatur type Vola HV-120 matt krom.

Belysning Runde plafonder med stålkant og glasskuppel 
montert på vegg og i himling. 

Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Opprinnelig brukt som «Kjælderværelse, tjenligt til Opbevar-
ing af diverse Sager». I dag er det innredet dametoalett med for-
rom og 5 toalettbåser. Samtlige overflater er fra restaureringen i 
2002-04. Materialene er av høy kvalitet, men verneverdiene er  
i første rekke knyttet til opprinnelig romform med vindusnisje 
og konstruktive elementer. 

Over: Forrommet og utgangsdør mot vestibylen (005)

Under: To av fem toalettbåser

NAVN: Dametoalett
FUNKSJON: TOALETTER
ROM: K004A-F

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Hvelvet himling av malt tegl. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Glassdør med sidefelt av glass mot rom 001 
og 002A. De øvrige dørene er malte, enfløyete 
fyllingsdører med tre fyllinger og messing-
vridere. 

Dører og belistning er malt med linoljemaling i farge 
2005-Y20R. Oppmaling med samme malingstype 
og farge regnes som vedlikehold, endring av farge 
og malingstype og utskifting av dør er søknads-
pliktig.

Gulv Steingulv av mattslipte, sorte granittheller Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men om-
fattet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles 
med steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller 
med tilsvarende regnes som vedlikehold. Større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige. 

Belysning Runde, armaturer nedfelte i gulv. Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Rommet var opprinnelig delt opp i flere mindre rom (ganger og 
oppbevaringsrom). I dag fungerer rommet som kjelleretasjens 
hovedvestibyle. Tidligere rominndeling er fortsatt lesbar gjen-
nom bevarte veggpartier. Dette, samt den hvelvete himlingen, 
er det viktig å ta vare på.   

Over: Vestibylen sett mot østre hjørne

Under: Vestibylen sett mot PC-stuene

NAVN: Vestibyle
FUNKSJON: VESTIBYLE
ROM: K005
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Buet nisje mot utgangsdør, for øvrig slett, 

pusset himling. Himlingen er malt med Keim 
innvendig silicatmaling, farge S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger, trolig lettvegg 
mot SV og NØ. Vegger er malt med Keim inn-
vendig silicatmaling, farge S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i opprinnelig vegg-
konstruksjonen er søknadspliktige.

Dører Gråmalt, nyere fyllingsdør med messingvrider. 
Dører og belistning er malt med linoljemaling i 
farge 2005-Y20R.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av dører er søknadspliktige.

Gulv Steingulv av mattslipt, sort granitt Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men om-
fattet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles 
med steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller 
med tilsvarende regnes som vedlikehold, Større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige. 

Fast inventar Div. tekniske anlegg (ventilasjonsføring og 
kabelbro) 

Det elektriske anlegget er ikke omfattet av frednin-
gen.

Belysning Lysstoffrør montert i kabelbro i himlingen. Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig en del av et gangareal. Veggene mot sørvest og 
nordøst er derfor ikke opprinnelige. Veggene av pusset tegl 
har høyest verneverdi og er viktig å ta vare på.

Over: Døren ut mot vestibylen

Under: Rommet sett mot nordøst

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: K007

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling 010 korridor har pusset og hvitmalt, hvelvet 

himling, 009 har pusset, slett himling. Himlin-
gen er malt med Keim innvendig silicatmaling, 
farge S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.  

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Glassdør inn til rom 013, malt ståldør fra 009 til 
012. Dører og belistning er malt med linolje-
maling i farge 2005-Y20R. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Gulv Steingulv av mattslipte, sorte granittheller Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men om-
fattet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles 
med steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller 
med tilsvarende regnes som vedlikehold, Større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige. 

Fast inventar Skapinnredning Skapinnredningen er del av den helhetlige innred-
ningen fra 2004, og en ev. utskifting må avklares 
med Eiendomsavdelingen.  

Belysning Runde, gulvnedfelte armaturer i rom 010. Tak-
montert lysstoffrør i rom 009.

Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
009 kopirom var opprinnelig beskrevet som «Varmeovn», 010 
som gang. Rommet har opprinnelige vegger og hvelvet himling 
som er viktig å ta vare på. 

Over: Glassdør inn til rom 013 (kontor)

Under: 009 Kopirom

NAVN: Kopirom og korridor
FUNKSJON: KOPIROM/GANG
ROM: K009 OG K010
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Delvis hvelvet himling av malt tegl, delvis ned-

senket systemhimling. Himlingen er malt med 
Keim innvendig silicatmaling, farge S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger/søyler. Vegger er 
malt med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. Det er satt inn glass i en tidligere 
døråpning.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Glassdør mot rom 010, tofløyet, malt fyllings-
dør mot hagen. Dører og belistning er malt 
med linoljemaling i farge 2005-Y20R.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av dører er søknadspliktige.

Vinduer Tre sprossedelte tofagsvinduer mot Universi-
tetsplassen, en mot hagen. Malt med linolje-
maling S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av vinduer er søknadspliktige.

Gulv Steingulv av mattslipte, sorte granittheller Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men om-
fattet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles 
med steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller 
med tilsvarende regnes som vedlikehold. Større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige. 

Belysning Lysrenner montert under vinduene på ytterveg-
gene. Lange, smale lysstoffrør montert i buen 
mellom søylene.

Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Rommet var opprinnelig delt i flere mindre rom: «Lokum, 
Brænderom og Gange». Tidligere rominndeling er fortsatt les- 
bar gjennom bevarte veggpartier. Dette, samt den hvelvete him-
lingen er det viktig å ta vare på.   

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: K011 OG K013

Over: 013 sett mot nord. Døren t.h. i bildet fører ut til hagen.

Under: Søylene i midten viser tidligere rominndeling.

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Ståldører malt i farge S 2005-Y20R. Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Gulv Steingulv av mattslipte, sorte granittheller Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men om-
fattet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles 
med steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller 
med tilsvarende regnes som vedlikehold, Større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige.

Belysning Runde takplafonder med glasskuppel Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
I nordre hjørne av bygningen er rominndelingen i kjelleren blitt 
en del endret. Opprinnelig var rom 012 del av en korridor som i 
dag er innlemmet i kontor 013. Verneverdiene er særlig knyttet 
til opprinnelige konstruksjoner som teglveggene mot rom 009, 
014 og 015A. 

NAVN: Korridor
FUNKSJON: GANG
ROM: K012

Over: bildetekst

Under: bildetekst
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Pusset og malt himling. Himlingen er malt med 

Keim innvendig silicatmaling, farge S 0500-N.
Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Grovpussete og malte teglvegger Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Ståldør malt i farge S 2005-Y20R Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Gulv Belegg type «PVC Tarkett Sommer», farge 
Granitt 18 384 med sveisetråd i samme farge

Belegget er av nyere dato og har lav verneverdi. 
Utskifting av belegg med tilsvarende regnes som 
vedlikehold, endring av beleggtype er søknads-
pliktig. 

Fast inventar Div. tekniske anlegg Teknisk anlegg er ikke omfattet av fredningen. Ut-
skifting er søknadspliktig bare dersom det medfører 
inngrep i opprinnelig konstruksjon. 

Belysning Takmonterte lysstoffrør Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig omtalt som «2 mørke Brænderom». Det er en buet 
åpning mellom rommene, som trolig er opprinnelig. En gjen-
murt døråpning mot 015C er ikke tegnet inn på eldre tegninger. 
Det er viktig å ta vare på opprinnelig romform, konstruksjon og 
overflater. Tekniske installasjoner er ikke omfattet av fredningen.

Over: 015A sett mot 015B

Under: Buet døråpning mellom rommene

NAVN: Telematikkrom
FUNKSJON: TEKNISK ROM
ROM: K015A OG K015B

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling  Slett himling sprøytemalt i farge S 0500-N Oppmaling med samme malingstype og farge 

regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Veggene er delvis oppmurt av tegl, delvis av 
naturstein og sprøytemalt i farge S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Ståldør, malt i farge S 2005-T20R Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Gulv Gråmalt betonggulv Oppmaling med samme farge og malingstype reg-
nes som vedlikehold. Endringer og inngrep i dekket 
er søknadspliktige. 

Fast inventar Div. tekniske installasjoner i fbm. ventilasjon Tekniske installasjoner er ikke omfattet av frednin-
gen. 

Belysning Takmonterte lysstoffrør Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig omtalt som «Gang», i dag brukt som lager og sluse. 
Rommene har kalkete vegger, delvis av tegl, delvis av naturstein. 
Rommet inneholder tekniske føringer og ventilasjonskanaler. 
Verneverdiene er knyttet til opprinnelig konstruksjon og ikke 
det tekniske anlegget. 

Veggen til høyre er av naturstein, veggen til venstre av tegl. 

Gulvet er av malt, støpt betong. 

NAVN: Lager og sluse
FUNKSJON: ??
ROM: K015C OG K016
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Systemhimling av rektangulære, hvite plater Himlingen har lav verneverdi – verneverdiene er 

knyttet til opprinnelig bakenforliggende himling, og 
søknadsplikten trer i kraft dersom det er behov for 
inngrep i opprinnelig konstruksjon.

Vegger Pussete teglvegger, hvitmalt/ kalket. 018A 
(kopirommet) har platekledde lettvegger med 
fire glassfelt inn mot 018B (møterom). 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Gråmalt fyllingsdør med messingvrider ut til 
korridor 021, tredør med glassfelt og messing-
vrider inn til kopirommet

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Gulv Linoleumsbelegg type Walton nr. 173 grå Linoleumsbelegget er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Vedlikehold må skje med produkter 
anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlikeholdes 
med tilsvarende malingstype og farge. Utskifting av 
belegg og fotlister er søknadspliktig. 

Fast inventar Kjøkkeninnredning ved utgangsdøren og div-
erse tekniske elementer knyttet til ventilasjon 

Innredningen har lav verneverdi, men ev. utskifting 
må avklares med Eiendomsavdelingen. 

Belysning Rektangulære lysstoffarmaturer innfelt i sys-
temhimlingen.

Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig brukt som «Bryggerhuus». Rommet ble senere 
på 1800-tallet delt i to, hvor ene delen var bryggerhus og den 
andre «Rum for Skurereqvisita». Rommet ble en tid etter 
restaureringen brukt som hustrykkeri, i dag brukes det som 
møterom/kopirom. Rommet har en del nyere overflater som 
himling og gulvbelegg, og verneverdiene er i hovedsak knyttet 
til opprinnelig romform og konstruksjon.

Over: Rommet sett mot nordøst

Under: T.v.: kjøkkenkrok ved utgangsdør, t.h.: rom 018A

NAVN: Møterom
FUNKSJON: MØTEROM OG KOPIROM
ROM: K018A OG K018B

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Hvitmalt, støpt himling, store deler av himlin-

gen dekkes av ventilasjonskanaler. Himlingen 
er sprøytemalt i farge S 0500-N. 

Oppmaling med samme farge og overflatebehand-
ling regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Hvitkalkete vegger; delvis av tegl, delvis av 
naturstein. Veggene er sprøytemalt i farge 
S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Nyere, malte ståldører. Dørene er malt i farge 
S 2005-Y20R (trolig sprøytelakkert på fabrikk).

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Gulv Støpt betonggulv, malt med grå epoxymaling 
(fargekode ikke oppgitt)

Oppmaling med samme type maling og farge reg-
nes som vedlikehold, øvrige endringer er søknads-
pliktige. 

Fast inventar Tekniske installasjoner knyttet til ventilasjons-
anlegget 

Det tekniske anlegget er ikke omfattet av frednin-
gen. 

Belysning Lysstoffarmaturer montert i himlingen. Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig varmerom og gang, korridor og rom for tekniske 
føringer. Verneverdiene er knyttet til opprinnelig konstruksjon 
og ikke det tekniske anlegget. 

Rom 019 har vegger delvis av naturstein og rommer store 

ventilasjonsføringer. 

NAVN: Korridor
FUNKSJON: ??
ROM: K019
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Hvitkalkete/malte vegger av naturstein og tegl, 
malt med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Nyere, malt ståldør, farge S 2005-Y20R Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Gulv Støpt og malt betonggulv Malingstype og fargekode ikke oppgitt. Oppmaling 
med tilsvarende farge og malingstype (på bakgrunn 
av fargeprøve) regnes som vedlikehold, endringer er 
søknadspliktige. 

Fast inventar Tekniske installasjoner knyttet til sprinkler-
anlegget

Det tekniske anlegget er ikke omfattet av frednin-
gen. Kun tiltak som krever inngrep i opprinnelig 
konstruksjon, er søknadspliktige. 

Belysning Lysstoffarmaturer montert i himlingen. Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig beskrevet som «Brænderum», i dag rommer det 
bygningens styringssentral for sprinkleranlegget. Store deler av 
rommet er fylt av tekniske installasjoner. Disse er ikke omfattet 
av vernebestemmelsene. Verneverdiene er knyttet til opprinne-
lige overflater og konstruksjoner. 

Begge bildene viser sprinkleranlegget under Gamle festsal.

NAVN: Teknisk sentral
FUNKSJON: SPRINKLERANLEGG 
ROM: K020 OG K069

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Lettvegg mot rom 
070. Veggene er malt med linoljemaling i farge 
S 1005-Y20R. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Utgangsdøren er en enfløyet dør satt inn i opp-
rinnelig nisje med buet overfelt og dekorative 
«spyd» på hver side. Selve døren er av nyere 
dato og er en enfløyet dør med smårutet glass 
og glassfelt på hver side. Ståldør inn mot rom 
070 og malte fyllingsdører med messingvridere 
inn til møterommet på NV-siden og toalett/gar-
derober på SØ-siden. Malt med linoljemaling i 
farge S 2005-Y20R.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av dører er søknadspliktige.

Gulv Støpt og malt betonggulv som skråner mot 
rom 020. Gulvet er malt med grå epoxymaling 
(fargekode ikke oppgitt).

Oppmaling med samme malingstype regnes som 
vedlikehold, endringer av overflatebehandlingen er 
søknadspliktige. 

Belysning Takplafond med glasskuppel Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Rommet er korridoren innenfor nordøstre inngangsparti.
Korridoren var opprinnelig lengre og omfattet også 070, som i 
dag brukes til lager for sprinklersentralen. Rommet har ellers 
beholdt opprinnelig form. Det er særlig viktig å ta vare på origi-
nale detaljer som dekorative spyd på hver side av døren.

Over: Gangen sett mot bakgården

Under: Rommet sett mot rotunden

NAVN: Korridor
FUNKSJON: INNGANG NORDØST 
ROM: K021
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Platekledde, hvitmalte lettvegger er malt med 
Keim innvendig silicatmaling, farge S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Gråmalte fyllingsdører med messingvridere inn 
til alle rom (toaletter og garderober)

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av dører er søknadspliktige.

Gulv Steingulv av mattslipte, sorte granittheller Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men om-
fattet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles 
med steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller 
med tilsvarende regnes som vedlikehold. Større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige. 

Belysning Takplafond med glasskuppel Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Rommet var opprinnelig portnerens, senere vaktmesterens 
kjøkken og spiskammers (omfattet dagens korridor, toaletter og 
garderober). Rommet har en del nyere overflater som himling 
og gulvbelegg, og verneverdiene er i hovedsak knyttet til opp-
rinnelig romform og konstruksjon.

Gangen med dører inn til toaletter og garderober

NAVN: Korridor
FUNKSJON: GANG MELLOM TOALETTER
ROM: K022

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, farge- og malermessige 
endringer og inngrep/hulltaking i himlingen er søk-
nadspliktige.

Vegger Vegg mot bakgård og vegg mot sørøst (027 
korridor) er opprinnelige teglvegger, de øvrige 
veggene er nyere lettvegger. Samtlige vegger 
er flislagt med kvadratiske, hvite keramikkfliser 
med grå bord øverst. Flistype: Villeroy & Boch 
«Unit one» 3201 UT 01 hvit og 02 grå.  

Oppmaling med samme malingstype og farge, samt 
utskifting av enkeltfliser regnes som vedlikehold, 
endringer av farge, malings- og flistype, og inngrep/
hulltaking i veggkonstruksjonen er søknadspliktige.

Dører Gråmalt fyllingsdør ut til korridoren, slette, grå-
malte finerdører inn til dusj/garderober

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Vinduer Tofags innvendig varevindu med rugleglass, 
rammer og karm er malt med linoljemaling i 
farge S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av vinduer er søknadspliktige.

Gulv Betonggulv belagt med lysegrå, kvadratiske 
fliser (flistype Pro Architectura, PA13 grey).

Utskifting av enkeltfliser regnes som vedlikehold, 
omlegging av hele gulvet er søknadspliktig. 

Fast inventar Porselensservanter, speil, dusjarmaturer Innredning har lav verneverdi. Ev. utskifting av serv-
anter/toaletter avklares med Eiendomsavdelingen.

Belysning Takplafond med glasskuppel Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Rommene var opprinnelig portnerens, senere vaktmesterens 
kjøkken og spiskammers (omfattet dagens korridor, toaletter og 
garderober). Rommet har nyere overflater, og verneverdiene er 
særlig knyttet til opprinnelig romform og konstruksjon.

Over: Båser inn til dusj og toalett 

Under: Forrom med garderobeskap

NAVN: Dusj/Garderobe
FUNKSJON: DUSJ/GARDEROBE
ROM: K023A-F
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett, hvitmalt himling. Malt med matt Keim 

silikatmaling, farge S 0500-N
Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Vegg mot sørøst (027 korridor) og nordøst (019 
korridor) er opprinnelige teglvegger, de øvrige 
veggene er nyere lettvegger. Samtlige vegger 
er flislagt med kvadratiske, hvite keramikkfliser 
med grå bord øverst. Flistype: Villeroy & Boch 
«Unit one» 3201 UT 01 hvit og 02 grå. 

Oppmaling med samme malingstype og farge, samt 
utskifting av enkeltfliser med tilsvarende regnes 
som vedlikehold, endringer og inngrep/hulltaking i 
veggkonstruksjonen er søknadspliktige.

Dører Enfløyet fyllingsdør ut til korridoren, slette, grå-
malte finerdører inn til toalettbåser. Alle er malt 
med linoljemaling farge 2005-Y20R.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Gulv Betonggulv belagt med lysegrå, kvadratiske 
fliser (flistype Pro Architectura, PA13 grey)

Utskifting av enkeltfliser regnes som vedlikehold, 
omlegging av hele gulvet er søknadspliktig. 

Fast inventar Porselensservanter og -toaletter, speil, dusj-
armaturer, dispensere m.m.

Innredningen har lav verneverdi. Ev. utskifting av 
servanter/toaletter avklares med Eiendomsavdel-
ingen

Belysning Plafond med glasskupler montert i tak og på 
vegg.

Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Rommene var opprinnelig portnerens, senere vaktmesterens 
kjøkken og spiskammers (omfattet også dagens korridor, toalet-
ter og garderober). Rommet har nyere overflater, verneverdiene 
er i hovedsak knyttet til opprinnelig romform og konstruksjon.

Over: Dusj- og toalettbåser

Under: Forrom med vaskeservant 

NAVN: Toaletter
FUNKSJON: TOALETTER
ROM: K024 - K026

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling med synlige drag-

ere. Himlingen er malt med Keim innvendig 
silicatmaling, farge S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Veggene er malt 
med emulsjonsmaling i farge S 3020-Y30R. 
Stor, buet nisje (mot toalett) er gjenmurt.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Gråmalte fyllingsdører med messingvridere. 
Dørene er malt med linoljemaling i farge 2005-
Y20R.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av dører er søknadspliktige.

Gulv Steingulv av mattslipte, sorte granittheller, ca 
300x600mm. 

Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men om-
fattet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles 
med steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller 
med tilsvarende regnes som vedlikehold, Større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige. 

Belysning To takplafond med glasskupler Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig omtalt som «En mørk Gang» og hadde forbindelse 
til rotunden. Senere på 1800-tallet ble rommet innlemmet som 
en del av vaktmesterens leilighet. Rommet har nyere overflater, 
og verneverdiene er i hovedsak knyttet til opprinnelig romform 
og konstruksjon.

Over: Gangen sett mot rotunden 

Under: Dørene ut til trapperom og grupperom

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: K027
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Malt med limfarge  

i farge S 0502-Y. 
Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige.

Vegger Slettpussete, malte vegger; nedre del av 
veggene malt i lys grønn, øvre del malt i lys 
aprikos – i overgangen sort strekdekor.

Veggene er malt med linoljemaling. Over bryst-
ning: S 2010-Y40R, brystning: S 3020-G20Y, Strek: 
S 9000-N. Vedlikehold skal skje med samme mal-
ingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Dører Doble og enkle fyllingsdører til tilstøtende rom i 
alle etasjer. Dørene er malt i lys grå farge. 

Malt med linoljemaling i farge: S 2005-Y20R. Ved-
likehold skal skje med samme malingstype og farge, 
endringer er søknadspliktige.

Gulv Både trapper og repos har terrazzogulv. Dekket kan renses med steinsåpe. 

Fast inventar Rekkverk av smijern med håndløper av tre, 
sortmalt 

Malt med metallmaling S 9000-N. Vedlikehold skal 
skje med samme malingstype og farge, endringer er 
søknadspliktige.

Belysning To ampler med store, runde hvite glasskupler;  
ett tak- og ett veggplafond

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjen-
ning fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Trappen går fra kjeller til loft. I 1946/47 ble den gjort «ild-
sikker» fra kjeller til 2. etasje, det vil trolig si at opprinnelig 
tretrapp ble erstattet av dagens støpte terrazzotrapp. Det er vik-
tig å ta vare på overflatene slik de er bevart, med detaljer som 
vindusomramming/spyd, farger og strekdekor, rekkverk og 
terrazzodekke. 

Terrazzotrapp fra kjeller til 2. et. Veggene er i to farger med 

sort strekdekor mellom. 

NAVN: Trapperom
FUNKSJON: TRAPPEROM
ROM: K028

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Veggene er kledd med malt maskinpapp på 
strie, grunnet med Jotun heftgrunn og malt 
med emulsjonsmaling i farge S 2010-R90B.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Enfløyet, gråmalt fyllingsdør med messingvrid-
er, malt med linoljemaling i farge 2005-Y20R.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Vinduer To sprossedelte tofagsvinduer malt med linolje-
maling i farge S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av vinduer er søknadspliktige.

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Linoleum 
av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Profilerte 
fotlister malt i farge 2005-Y20R. 

Linoleumsbelegget er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Vedlikehold må skje med produkter 
anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlikeholdes 
med tilsvarende malingstype og farge. Utskifting av 
belegg og fotlister er søknadspliktig. 

Belysning Rundt takplafond med glasskuppel og vegg-
lampetter

Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig en del av portnerboligen, senere bolig for vakt-
mesteren. Rommet har beholdt opprinnelig form, men over-
flatene er fra restaureringen i 2004. Verneverdiene er særlig 
knyttet til opprinnelig romform og konstruksjon.

Over: Grupperommet sett mot Universitetsgata

Under: Grupperommet sett mot korridoren

NAVN: Grupperom
FUNKSJON: UNDERVISNING/KOLLOKVIE
ROM: K029
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Veggene er malt 
med emulsjonsmaling i farge S 4005-R20B.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Enfløyet, gråmalt fyllingsdør med messing-
vrider, malt i farge 2005-Y20R

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Vindu To sprossedelte tofagsvinduer malt med linolje-
maling i farge S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av vinduer er søknadspliktige.

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Linoleum 
av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Profilerte 
fotlister malt i farge 2005-Y20R. 

Linoleumsbelegget er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Vedlikehold må skje med produkter 
anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlikeholdes 
med tilsvarende malingstype og farge. Utskifting av 
belegg og fotlister er søknadspliktig. 

Belysning Rundt takplafond med glasskuppel og vegg-
lampetter

Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig en del av portnerboligen, senere bolig for vakt-
mesteren. Rommet har beholdt opprinnelig form, men over-
flatene er fra restaureringen i 2004. Verneverdiene er særlig 
knyttet til opprinnelig romform og konstruksjon.

Over: Rommet sett mot Universitetsgata

Under: Et av vinduene ut mot Universitetsgata

NAVN: Grupperom
FUNKSJON: UNDERVISNING/KOLLOKVIE
ROM: K030

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Veggene er kledd med malt maskinpapp på 
strie, grunnet med Jotun heftgrunn og malt 
med emulsjonsmaling i farge S 3005-B80Y.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Enfløyet, gråmalt fyllingsdør med messingvrid-
er, malt med linoljemaling i farge S 2005-Y20R.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Vinduer To sprossedelte tofagsvinduer malt med linolje-
maling i farge S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av vinduer er søknadspliktige.

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Linoleum 
av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Profilerte 
fotlister malt i farge 2005-Y20R.

Linoleumsbelegget er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Vedlikehold må skje med produkter 
anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlikeholdes 
med tilsvarende malingstype og farge. Utskifting av 
belegg og fotlister er søknadspliktig. 

Belysning Rundt takplafond med glasskuppel og vegg-
lampetter

Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig en del av portnerboligen, senere bolig for vakt-
mesteren. Rommet har beholdt opprinnelig form, men overflate-
ne er fra restaureringen i 2004. Verneverdiene er særlig knyttet 
til opprinnelig romform og konstruksjon.

Over: Rommets østre hjørne

Under: Rommet sett mot trapperommet (028)

NAVN: Grupperom
FUNKSJON: UNDERVISNING/KOLLOKVIE
ROM: K031
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malingsty-
pe og inngrep/hulltaking i himling er søknadspliktig.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Veggene er malt 
med emulsjonsmaling i farge S 4010-G70Y. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Enfløyete, gråmalt fyllingsdører med messing-
vrider. Dørene er malt med linoljemaling i farge 
2005-Y20R. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av dører er søknadspliktige.

Vinduer To sprossedelte tofagsvinduer malt med linolje-
maling i farge S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av vinduer er søknadspliktige.

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Linoleum 
av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Profilerte 
fotlister malt i farge 2005-Y20R. 

Linoleumsbelegget er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Vedlikehold må skje med produkter 
anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlikeholdes 
med tilsvarende malingstype og farge. Utskifting av 
belegg og fotlister er søknadspliktig. 

Fast inventar Prosjektor og skjerm Ikke omfattet av fredningen. 

Belysning Rundt takplafond med glasskuppel og vegg-
lampetter

Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig en del av bolig for pedell (vaktmester). Rommet 
har beholdt opprinnelig form, men overflatene er fra restaurer-
ingen i 2004. Verneverdiene er i hovedsak knyttet til opprinne-
lig romform og konstruksjon.

Over: Rommet sett mot søndre hjørne med dør inn til rom 034. 

Under: Sett mot nordre hjørne med dør ut til portrommet.

NAVN: Grupperom
FUNKSJON: UNDERVISNING/KOLLOKVIE
ROM: K033

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og inngrep/hulltaking i himlingen er søknads-
pliktige.

Vegger Veggene er kledd med malt maskinpapp på 
strie, grunnet med Jotun heftgrunn og malt 
med emulsjonsmaling i farge S 2005-B.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Enfløyet, fyllingsdør med messingvrider, malt 
med linoljemaling i farge 2005-Y20R.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Vinduer To sprossedelte tofagsvinduer malt med linolje-
maling i farge S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av vinduer er søknadspliktige.

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Linoleum 
av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Profilerte 
fotlister malt i farge 2005-Y20R.

Linoleumsbelegget er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Vedlikehold må skje med produkter 
anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlikeholdes 
med tilsvarende malingstype og farge. Utskifting av 
belegg og fotlister er søknadspliktig. 

Belysning Rundt takplafond med glasskuppel og vegg-
lampetter

Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

Annet Rundovn fra Bærums Verk nr. 157 Ovnen kan pusses og behandles med grafittkrem. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig en del av bolig for pedell (vaktmester). Rommet har 
beholdt opprinnelig form, men overflatene er fra restaureringen 
i 2004. Verneverdiene er særlig knyttet til opprinnelig romform 
og konstruksjon.

Over: Støpejernsovn fra Bærum Jernværk

Under: Rommet sett mot nordre hjørne

NAVN: Grupperom
FUNKSJON: UNDERVISNING/KOLLOKVIE
ROM: K034
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Veggene er kledd med malt maskinpapp på 
strie, grunnet med Jotun heftgrunn og malt 
med emulsjonsmaling i farge S 3060-Y80R.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Enfløyet, gråmalt fyllingsdør med messingvrid-
er, malt med linoljemaling i farge 2005-Y20R.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Linoleum av 
type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, lagt 
med sveisetråd i samme farge. Profilerte fotlis-
ter malt med linioljemaling i farge 2005-Y20R. 

Linoleumsbelegget er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Vedlikehold må skje med produkter 
anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlikeholdes 
med tilsvarende malingstype og farge. Utskifting av 
belegg og fotlister er søknadspliktig. 

Belysning Rundt takplafond med glasskuppel Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

Annet Støpejernsovn fra Bærums Verk, nr. 159 Ovnen kan overflatebehandles med grafittkrem, 
men ikke fjernes uten godkjenning fra Eiendoms-
avdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig en del av bolig for pedell (vaktmester). Rommet 
har beholdt opprinnelig form og rundovn, men overflate-
behandlingen er fra restaureringen i 2004. Verneverdiene er 
i hovedsak knyttet til romform og konstruksjon.

Over: Rundovn fra Bærums Verk i hjørnet mot nord

Under: Rommet sett mot Universitetsgata 

NAVN: Grupperom
FUNKSJON: UNDERVISNING/KOLLOKVIE
ROM: K035

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører To tofløyete fyllingsdører (én opprinnelig) og en 
enfløyet fyllingsdør, alle malt med linoljemaling 
i farge S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Vindu Et nyere, koblet vindu mot bakgården, malt 
med linoljemaling i farge S 0500-N.

Vinduet kan males med samme malingstype/farge, 
utskifting er søknadspliktig. 

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Linoleum av 
type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, lagt 
med sveisetråd i samme farge. Smale fotlister 
malt i farge 2005-Y20R. 

Linoleumsbelegget er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Vedlikehold må skje med produkter 
anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlikeholdes 
med tilsvarende malingstype og farge. Utskifting av 
belegg og fotlister er søknadspliktig. 

Belysning Veggmonterte lysstoffrør Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig omtalt som «Pakrom og Lokum». Overflatene i 
rommet er fra 2004, men en av dørene er opprinnelig. Denne 
har høy verneverdi og er viktig å ta vare på. 

Over: Rommet sett mot nordøst

Under: Tofløyet dør ut til portrommet 

NAVN: Arkiv/ lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: K037, K051 OG K052
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. Ventiler og brannskap er lakket/malt 
i samme farge.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Enfløyet, gråmalt fyllingsdør (opprinnelig) med 
messingvrider. Døra er malt med linoljemaling i 
farge 2005-Y20R.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Linoleum av 
type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, lagt 
med sveisetråd i samme farge. Smale fotlister 
malt i farge 2005-Y20R

Linoleumsbelegget er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Vedlikehold må skje med produkter 
anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlikeholdes 
med tilsvarende malingstype og farge. Utskifting av 
belegg og fotlister er søknadspliktig. 

Belysning Rundt takplafond med glasskuppel Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig omtalt som «Varmeovn», senere «Klæderum for 
Vagtmester». I dag er det en gang mellom oppholdsrom og 
grupperom i søndre hjørne av bygningen. Verneverdiene er i 
hovedsak knyttet til opprinnelig dør, romform og konstruksjon.

Over: Dør ut til rom 039, oppholdsrom

Under: Hjørnet mot sør. T.v. dør inn til 034, grupperom

NAVN: Gang og telematikk
FUNKSJON: GANG/TELEMATIKK
ROM: K038

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med emulsjonsmaling, farge S 2030-Y30R. 
Ventiler er lakket/malt i samme farge.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Tre opprinnelige enfløyete gråmalte fyllingsdø-
rer med messingvridere. Dørene er malt med 
linoljemaling i farge 2005-Y20R. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av dører er søknadspliktige.

Vindu Ett sprossedelt tofagsvindu malt med linolje-
maling i farge S 0500-N.

Oppmaling med samme malingtype og farge regnes 
som vedlikehold, endring av farge og malingstype 
og utskifting av vindu er søknadspliktig.

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Linoleum 
av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Profilerte 
fotlister malt i farge 2005-Y20R.

Linoleumsbelegget er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Vedlikehold må skje med produkter 
anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlikeholdes 
med tilsvarende malingstype og farge. Utskifting av 
belegg og fotlister er søknadspliktig. 

Belysning Runde takplafond med glasskuppel og vegg-
lampett

Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig «Pedellens Kjøkken med Comfur». Rommet har 
beholdt originale veggkonstruksjoner, men fikk nye overflater 
i 2004. Verneverdiene er  i hovedsak knyttet til opprinnelige 
konstruksjoner, men det er viktig å videreføre dagens overflate-
behandling. 

Over: Rommets nordre hjørne med utgang til korridor 

Under: Vindu mot Karl Johans gate og dør inn til rom 035

NAVN: Oppholdsrom
FUNKSJON: OPPHOLDSROM 
ROM: K039
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malingsty-
pe og inngrep/hulltaking i himling er søknadspliktig.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. Ventiler og brannskap er lakkert/
malt i samme farge.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Enfløyet, gråmalt fyllingsdør med messingvrid-
er og buet overfelt (opprinnelig), malt med 
linoljemaling i farge 2005-Y20R

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Vinduer To tofagsvinduer mot bakgård, tre ruter i hver 
ramme. Dekorative spyd på hver side av nisjen. 
Vinduene malt, linoljemaling i farge S 0500-N.

Oppmaling med samme type maling og farge 
regnes som vedlikehold, utskifting av vinduene er 
søknadspliktig. 

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Linoleum 
av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Profilerte 
fotlister malt i farge 2005-Y20R.

Linoleumsbelegget er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Vedlikehold må skje med produkter 
anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlikeholdes 
med tilsvarende malingstype og farge. Utskifting av 
belegg og fotlister er søknadspliktig. 

Fast inventar Kjøkkenmodul med overskap Modulen har lav verneverdi, men utskifting må 
avklares med Eiendomsavdelingen. 

Belysning Takmonterte, rektangulære lysstoffarmaturer Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig «Qvæstors Kjøkken med Comfur, Stegeovn og et 
stort fast anbragt Skab og Bænk». Det er særlig viktig å ta vare 
på opprinnelige detaljer som vinduskarm og dekorative spyd på 
hver side av vindusnisjene.

Over: Rommet sett mot østre hjørne, med dør inn til rom 037, 

arkiv. Under: Ett av to vinduer ut mot bakgården

NAVN: Arkiv
FUNKSJON: KONTOR/MØTEROM
ROM: K040

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Tre opprinnelige enfløyete, gråmalte fyllings-
dører med messingvridere, malt med linolje-
maling i farge 2005-Y20R. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av dører er søknadspliktig.

Gulv Opprinnelige fliser (oker og terracotta) lagt i 
sjakkmønster.

Flisene ble lagt tilbake etter arbeidene i 2004, så 
gangen er et av få rom i kjelleren med opprinnelig 
gulvdekke. Flisene har høy verneverdi og skal ikke 
endres. 

Belysning Rundt takplafond med glasskuppel Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig omtalt som «En mørk smal Gang» (som førte helt 
ned til 002B: PC-stue). Korridoren er et av få kjellerrom med 
opprinnelig gulvdekke. Det er derfor viktig at dette ikke skiftes 
ut. Gangen har også opprinnelige dører som det er viktig å ta 
vare på. 

Over: Korridoren sett mot oppholdsrommet (039)

Under: Korridoren sett mot gangen (043)

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: K041
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malingsty-
pe og inngrep/hulltaking i himling er søknadspliktig.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Enfløyet, gråmalt fyllingsdør med messingvrid-
er og buet overfelt, malt med linoljemaling i 
farge 2005-Y20R

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Vinduer Lite tofagsvindu, malt med linoljemaling i farge 
2005-Y20R.

Oppmaling med samme type maling og farge 
regnes som vedlikehold, utskifting av vinduer er 
søknadspliktig. 

Gulv To små tofagsvinduer mot Karl Johans gate 
med en rute i hver ramme. Vinduene er malt 
med linoljemaling i farge S 0500-N.

Linoleumsbelegget er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Vedlikehold må skje med produkter 
anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlikeholdes 
med tilsvarende malingstype og farge. Utskifting av 
belegg og fotlister er søknadspliktig. 

Fast inventar Div. arkivskap og hyller Skapene har lav verneverdi, men fjerning/endring 
må skje i samråd med Eiendomsavdelingen. 

Belysning Takmonterte, rektangulære lysstoffarmaturer Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig omtalt som «Qvæstors Pigekammer med Kakkel-
ovn». Rommet har beholdt opprinnelig form, men overflate-
behandlingen er fra restaureringen i 2004. Verneverdiene er 
i hovedsak knyttet til romform og konstruksjon.

Over: Rommet sett mot Karl Johans gate

Under: Arkivhyller

NAVN: Lager
FUNKSJON: ARKIV/LAGER
ROM: K042

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Utgangsdør til bakgården er en tofløyet fyll-
lingsdør med glassfelt og overlysvindu. Øvrige 
dører er enfløyte fyllingsdører. Alle dørene er 
eldre eller opprinnelige og er malt med linolje-
maling i farge 2005-Y20R. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av dører er søknadspliktige.

Gulv Steingulv av mattslipte, sorte granittheller Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men om-
fattet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles 
med steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller 
med tilsvarende regnes som vedlikehold, Større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige. 

Belysning Runde takplafond med glasskupler Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Gangen er utvidet mot sørvest i forhold til opprinnelig situasjon. 
Buet rest av vegg er beholdt og viser opprinnelig rominndeling. 
Gangen fikk nye overflater i 2004, men originale teglvegger med 
buete dørnisjer er bevart og er viktige å ta vare på. 

Over: Gangen sett mot bakgården

Under: T.h. i bildet ser vi rest av opprinnelig vegg. 

NAVN: Korridor
FUNKSJON: INNGANG SØRVEST
ROM: K043
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er  

malt med Keim innvendig silicatmaling, farge  
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malingsty-
pe og inngrep/hulltaking i himling er søknadspliktig.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge  
S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Enfløyet, gråmalt fyllingsdør med messingvrid-
er, malt med linoljemaling i farge S 2005-Y20R 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Vinduer Et lite tofagsvindu mot Karl Johans gate, med 
en rute i hver ramme og buet overfelt. Vindu-
ene er malt med linoljemaling i farge S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av vinduer er søknadspliktig.

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Linoleum 
av type DLW, farge UNI Walton 101-60 brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Profilerte 
fotlister malt i farge 2005-Y20R. 

Linoleumsbelegget er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Vedlikehold må skje med produkter 
anbefalt for linoleum. Fotlistene kan vedlikeholdes 
med tilsvarende malingstype og farge. Utskifting av 
belegg og fotlister er søknadspliktig. 

Fast inventar Div. arkivhyller Skapene har lav verneverdi, men fjerning/endring 
må skje i samråd med Eiendomsavdelingen. 

Belysning Takmonterte, rektangulære lysstoffarmaturer Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig beskrevet som «Qvæstors Spisekammer». 
Rommet har beholdt opprinnelig form, men overflate-
behandlingen er fra restaureringen i 2004. Verneverdiene 
er i hovedsak knyttet til romform og konstruksjon.

Over: Rommet sett mot Karl Johans gate

Under: Arkivhyller og dør ut mot korridor (043)

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: K044

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Hvelvet himling av malt tegl. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Opprinnelig jerndør, malt med linoljemaling i 
farge 2005-Y20R. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og flytting/fjerning av døren er søknadspliktig.

Gulv Ensfarget, brunt linoleumsbelegg. Linoleum 
av type DLW, farge UNI Walton 101-60, brun, 
lagt med sveisetråd i samme farge. Profilerte 
fotlister malt i farge 2005-Y20R. 

Linoleumsbelegget er av nyere dato og har lav 
verneverdi. Vedlikehold må skje med produkter an-
befalt for linoleum. Utskifting av belegg og fotlister 
er søknadspliktig. 

Belysning Takmontert lysstoffrør Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig beskrevet som «Varmeovn», senere ombygd til 
«Brandfrit Rum for Qvæstor». Jerndøren stammer trolig fra 
denne tiden. Døren har høy verneverdi og må ikke skiftes ut. 

Over: Opprinnelig jerndør

Under: Hvelvet himling

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: K045
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Døren mot gårdsrommet er en enfløyet dør 
med smårutet glassfelt og håndtak og sparke-
brett av messing. Døråpningen har buet over-
felt. Heisdør av stål. Øvrige dører er fyllings-
dører med messingvridere. Alle dørene bort-
sett fra heisdøra er malt med linoljemaling i 
farge 2005-Y20R. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type og utskifting av dører er søknadspliktige.

Gulv Steingulv av mattslipte, sorte granittheller Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men om-
fattet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles 
med steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller 
med tilsvarende regnes som vedlikehold, Større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige. 

Belysning Rundt takplafond med glasskuppel Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig «Secretairens Tjenerkammer med Kakkelovn». 
Ved restaureringen i 2004 ble det her installert heis fra kjeller 
og opp til 2. et. Fra rommet er det også tilgang til HC-toalett. 
Verneverdiene er i hovedsak knyttet til romform og konstruk-
sjon.

Over: Rommet sett mot bakgården

Under: Rommet sett mot 048, korridor 

NAVN: Korridor
FUNKSJON: GANG M/HEIS
ROM: K046A

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er  

malt med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Enfløyet, gråmalt fyllingsdør med messingvrid-
er, malt med linoljemaling i farge 2005-Y20R. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Vinduer Tofags smårutet vindu, buet i overkant og med 
innvendig varevindu. Vinduene er malt med 
linoljemaling i farge S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av vindu er søknadspliktig.

Gulv Steingulv av mattslipte, sorte granittheller Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men om-
fattet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles 
med steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller 
med tilsvarende regnes som vedlikehold. Større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige. 

Fast inventar Porselensservant Vaskeservanten har lav verneverdi, men ev. utskif-
ting må godkjennes av Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Sammen med 046C var disse rommene opprinnelig «Secretair-
ens Kjøkken med Confur». Rommet er nå delt i to mindre rom 
og har overflater fra siste restaurering. Verneverdiene er i hoved-
sak knyttet til opprinnelig romform og konstruksjon. 

Over: Hvilerommet sett mot bakgården

Under: Vaskeservant på veggen mot gangen

NAVN: Hvilerom
FUNKSJON: HVILEROM
ROM: K046B
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er  

malt med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktig.

Dører Enfløyet, gråmalt fyllingsdør med messingvrid-
er, malt med linoljemaling i farge 2005-Y20R.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Gulv Gulvet har belegg type PVC: Tarkett Sommer, 
farge Granitt 18384 med sveisetråd i samme 
farge

Utskifting av belegg med tilsvarende regnes som 
vedlikehold, endring av type og farge er søknads-
pliktig. 

Belysning Takmontert lysstoffrør Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Rom 046B og C ble opprinnelig omtalt som «Secretairens 
Kjøkken med Confur og et stort anbragt Skab med Bænk». 
Rommet er nå delt i to mindre rom og har overflater fra siste 
restaurering. Verneverdiene er i hovedsak knyttet til opprinne-
lig romform og konstruksjon. 

Over: Rommet brukes i dag som bøttekott/vaskerom

Under: Gulvbelegg

NAVN: Vaskerom
FUNKSJON: BK/VASKEROM
ROM: K046C

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte teglvegger. Vegger er malt 
med Keim innvendig silicatmaling, farge S 
0500-N. Ventiler er lakkert/malt i samme farge. 
Vegg mot rom 047 er av herdet glass (termisk 
herdet med bøyefasthet 100MPA) i alumini-
umsskinner 20/40, natureloksert og tettet med 
byggsilikon, farge Manhatten. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige. 
NB: Silikon tåler ikke løsemidler, og glasset må ikke 
vaskes med salmiakk eller tilsvarende. 

Dører Enfløyete, fyllingsdører med messingvridere Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dører er søknadspliktig.

Gulv Steingulv av mattslipte, sorte granittheller   Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men om-
fattet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles 
med steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller 
med tilsvarende regnes som vedlikehold. Større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige. 

Belysning Runde takplafond med glasskupler Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig omtalt som «En mørk smal Gang» (som førte helt 
til 039, oppholdsrom). Overflatene i rommet er fra restaurer-
ingen i 2004. Verneverdiene er særlig knyttet til originale kon-
struksjoner som opprinnelige, pussete teglvegger.

Over: Korridoren sett mot PC-stue (rom 002C)

Under: Korridoren sett mot korridor 043

NAVN: Korridor
FUNKSJON: GANG 
ROM: K048
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Kjeramiske fliser av tye Paray Ceramiques, 
Gris (serie 2). Over flisene er veggene malt 
med Keim innvendig silikatmaling, farge 
S 0500-N. 

Utskifting av enkeltfliser og oppmaling med samme 
malingstype og farge regnes som vedlikehold, end-
ringer av farge og malingstype, samt inngrep/hull-
taking i veggkonstruksjonen er søknadspliktige.

Dører Enfløyet, gråmalt fyllingsdør med messingvrid-
er, malt med linoljemaling i farge 2005-Y20R.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Gulv Steingulv av mattslipte, sorte granittheller, 
300 mm fallende lengder 

Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men om-
fattet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles 
med steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller 
med tilsvarende regnes som vedlikehold. Større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige. 

Fast inventar Porselensservant og -klosett, speil og dispens-
ere 

Typebeskrivelse er ikke spesifisert.

Belysning Veggmonterte, runde plafond med glasskupler Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig en del av trapperommet opp til sekretærens bolig. 
Ved restaureringen i 2004 ble rommet innredet som HC-toalett, 
og alle overflatene er fra den tiden. Verneverdiene er i hovedsak 
knyttet til opprinnelig romform og konstruksjon. 

Over: HC-toalettet sett fra inngangsdøra

Under: Klosett og servant

NAVN: HC-toalett
FUNKSJON: TOALETT
ROM: K049

7 Katalog – interiør, kjeller
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Delvis hvelvet, delvis slett himling av malt tegl. 

Himlingen er malt med Keim innvendig silicat-
maling, farge S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, farge- og malemessige 
endringer og inngrep/hulltaking i himlingen er søk-
nadspliktige.

Vegger Keramiske fliser av tye Paray Ceramiques, Gris 
(serie 2). Over flisene er veggene malt med 
Keim innvendig silikatmaling, farge S 0500-N. 

Utskifting av enkeltfliser og oppmaling med samme 
malingstype og farge regnes som vedlikehold, 
endringer av farge og malingstype, samt inngrep/ 
hulltaking i veggkonstruksjonen er søknadspliktige.

Dører Gråmalt, nyere fyllingsdør med messingvrider 
ut til vestibyle. Slette finérdører inn til toalett-
båsene. Dørene er malt med linoljemaling i 
farge 2005-Y20R. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Gulv Steingulv av mattslipte, sorte granittheller Granittgulvet er fra restaureringen i 2004, men om-
fattet av fredningen. Gulvet kan renses/behandles 
med steinsåpe ved behov. Utskifting av enkeltheller 
med tilsvarende regnes som vedlikehold, Større 
utbedringer og endringer er søknadspliktige. 

Fast inventar Porselensservanter, -pissoarer og -klosetter, 
speil og dispensere 

Toaletter type Duravit, pissoarer type Duravit,  
servanter type Rapsel (Vola) «Kanal», armatur type 
Vola HV-120 matt krom.

Belysning Veggmonterte, runde plafond Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Opprinnelig var dette rommet gang og trapperom (som førte 
opp til sekretærens bolig). I dag er rommet innredet til toalet-
ter. De fleste overflatene er fra restaureringen i 2004, men i 
himlingen er opprinnelig hvelv bevart. Det er viktig å ta vare 
på teglstrukturen i denne konstruksjonen. 

Over: Pissoarer

Under: Servanter

NAVN: Herretoalett
FUNKSJON: TOALETT
ROM: K050A-D
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset, hvitmalt himling. Himlingen er malt 

med Keim innvendig silicatmaling, farge 
S 0500-N.

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige.

Vegger Pussete og malte vegger av tegl og naturstein. 
Veggene er malt med Keim innvendig silicat-
maling, farge S 0500-N. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Enfløyet, gråmalt fyllingsdør med messingvrid-
er og buet overfelt, malt med linoljemaling i 
farge 2005-Y20R 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Gulv Malt betonggulv. Malingstype og fargekode er 
ikke oppgitt. 

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type er søknadspliktig.

Fast inventar Skap for hovedtavle Skapet med tekniske installasjoner er ikke omfattet 
av fredningen. 

Belysning Takmonterte, rektangulære lysstoffrør Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Hele arealet i rotunden under Gamle festsal ble opprinnelig om-
talt som «Brænderom». I dag er alle tekniske installasjoner plas-
sert der. I rom 066 er det den murte ytterveggen som har høyest 
verneverdi, som del av den opprinnelige konstruksjonen. 

Over: Skap for hovedtavle

Under: Opprinnelig veggkonstruksjon

NAVN: Hovedtavle
FUNKSJON: TEKNISK ROM
ROM: K066

7 Katalog – interiør, kjeller



173173

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Hvitmalt himling, sprøytemalt med farge 

S 0500-N, malingstype ikke oppgitt. Himlingen 
er delvis skjult bak tekniske føringer. 

Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endringer av farge og 
malingstype og inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktige. 

Vegger Murte vegger av tegl- og naturstein. Veggene 
er sprøytemalt i farge S 0500-N, malingstype 
ikke oppgitt.

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av farge og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktige.

Dører Malt ståldør Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farge og malings-
type og utskifting av dør er søknadspliktig.

Gulv Støpt og malt betonggulv. Malingstype og 
fargekode er ikke oppgitt.  

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring er søknadspliktig.

Fast inventar Tekniske installasjoner Ikke omfattet av fredningen

Belysning Tak- og veggmonterte lysstoffrør Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen. 

VERNEHENSYN
Hele arealet i rotunden under Gamle festsal ble opprinnelig 
omtalt som «Brænderom». I dag er alle tekniske installasjoner 
plassert der. Rom 067 er nå ventilasjonsrom med aggregat og 
føringer til kjeller og 1. etasje. De tekniske installasjonene er 
ikke omfattet av fredningen. Verneverdiene er knyttet til opp-
rinnelige konstruksjoner som tegl- og natursteinsvegger.  

Over: Ventilasjonsaggregat og føringer

Under: Her vises deler av opprinnelig murvegg.

NAVN: Ventilasjonsrom
FUNKSJON: VENTILASJONSROM
ROM: K067



Domus Academica
 1. etasje
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Evt. undertittel, kort 
beskrivelse eller navn

Interiør
Domus Academica

Loft

Loftet i Domus Academica består hovedsakelig av ventila-
sjonsrom og tekniske rom. Alle horisontale føringer for 2. 
etasje er lagt på loftet, vertikale føringer er lagt i pipeløp og 
opprinnelige sjakter. Loftet er ellers uinnredet, med synlig 
tømmerkonstruksjon. På loftet er det bevart opprinnelige  
detaljer som jerndør, gamle strømledninger med poselens-
isolatorer og lagrede, eldre vinduer.  
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slett, malt himling, trolig etablert ved restaurer-

ingen i 2004. Overflatebehandling ikke oppgitt
Oppmaling med samme malingstype og farge 
regnes som vedlikehold, endring av farger og 
malingstype, samt inngrep/hulltaking i himlingen er 
søknadspliktig.

Vegger Opprinnelige, hvitmalte teglvegger. Overflate-
behandling ikke oppgitt (trolig er de malt som i 
kjeller, med silikatmaling i farge S 0500-N).

Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endring av farger og malings-
type, samt inngrep/hulltaking i veggkonstruksjonen 
er søknadspliktig.

Dører En opprinnelig, sortmalt jerndør, ellers nyere, 
gråmalte ståldører

Jerndøra har høy verneverdi, de nyere ståldørene 
har lav verneverdi. Alle er omfattet av fredningen, 
og utskifting krever godkjenning fra Riksantikvaren. 

Gulv Støpt og malt betonggulv Oppmaling med samme malingstype og farge reg-
nes som vedlikehold, endringer av overflatebehand-
ling krever godkjenning fra Riksantikvaren.

Belysning Lysstoffrør Elektriske komponenter kan skiftes ut, utskifting av 
armatur må avklares med Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg Tekniske installasjoner Ikke omfattet av fredningen. Tiltak er søknadsplik-
tige kun dersom utbedring av installasjonene krever 
inngrep i opprinnelig konstruksjon. 

VERNEHENSYN
Rommet omfatter hele den nordvestre delen av loftet (mot 
Universitetsplassen). Tekniske installasjoner er ikke omfattet 
av fredningen, men opprinnelige bygningsdeler som teglvegger 
og jerndør har høy verneverdi og må bevares. 

Over: Tekniske installasjoner for sprinkleranlegg

Under: Opprinnelig jerndør

7 Katalog – interiør, loft

NAVN: Teknisk rom
FUNKSJON: TEKNISK ROM
ROM: 301



177

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Synlig takkonstruksjon med sperrer lagt i 

vifteform, støttet av knevegg/knebukk langs 
yttervegg og med stikkbjelker og strevere. 

Takkonstruksjonen har høy verneverdi, med opp-
rinnelig trekonstruksjon og sammenføyninger. Det 
er viktig med jevnlig tilsyn for å avdekke ev. lekka-
sjer så tidlig som mulig. Utskifting av opprinnelige 
deler av konstruksjonen er søknadspliktig. 

Vegger Lav teglvegg mot galleriet, kledd med papp Alle tiltak som medfører inngrep i konstruksjonen, er 
søknadspliktige. 

Dører - -

Gulv Stubbloftsleire mellom bjelker av tømmer Stubbloftsleira skal ikke fjernes. Etablering av et ev. 
nytt gulvdekke er søknadspliktig. 

Belysning Lysstoffrør Lampene har lav verneverdi. Elektriske komponen-
ter kan skiftes ut, utskifting av armatur må avklares 
med Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg Heiseanordning for lysekronen i Gamle festsal Heisen ble installert i 2004 for å kunne senke den 
store lysekronen ved behov. Heiseanordningen har i 
seg selv lav verneverdi. Tiltak er kun søknadspliktig 
dersom utbedring av heisen krever inngrep i opp-
rinnelig konstruksjon. 

VERNEHENSYN
Rom 302 ligger på et høyere nivå enn de øvrige rommene på 
loftet, og har tilkomst fra rom 304 via en tretrapp. I rom 302 
er den imponerende takkonstruksjonen over Gamle festsal 
synlig. Takkonstruksjonen består av kraftige sperrer lagt i 
vifteform fra det punktet der den store lysekronen i Gamle 
festsal er montert. Konstruksjonenen er unik, og det er viktig 
at den bevares i sin helhet.

Over: Takkonstruksjonen over Gamle festsal

Under: Elektrisk heis for lysekronen i Gamle festsal

NAVN: Teknisk rom
FUNKSJON: TEKNISK ROM
ROM: 302
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Synlig takkonstruksjon med sperrer lagt i 

vifteform, støttet av knevegg/knebukk langs 
yttervegg 

Takkonstruksjonen har høy verneverdi, med opp-
rinnelig trekonstruksjon og sammenføyninger. Det 
er viktig med jevnlig tilsyn for å avdekke ev. lekka-
sjer så tidlig som mulig. Utskifting av opprinnelige 
deler av konstruksjonen er søknadspliktig. 

Vegger Upussete teglvegger som delvis er kledd med 
plater. Murte støttepilarer av tegl plassert med 
regelmessig avstand rundt hele galleriet. 

Verneverdiene er særlig knyttet til de opprinnelige 
teglveggene. Platene over har lav verneverdi. 
Teglveggen beholdes upusset/umalt. Alle tiltak som 
medfører inngrep i konstruksjonen er søknadsplik-
tige. 

Dører Ståldører i hver ende av galleriet Dørene har lav verneverdi, men utskifting er søk-
nadspliktig. 

Gulv Ubehandlet bordgulv Gulvet beholdes ubehandlet, utskifting/inngrep i 
bordgulvet er søknadspliktig. 

Belysning Takmonterte lysstoffrør Lampene har lav verneverdi. Elektriske komponen-
ter kan skiftes ut, utskifting av armatur må avklares 
med Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg Sprinkleranlegg Tiltak er søknadspliktig kun dersom utbedring av 
installasjonene krever inngrep i opprinnelig kon-
struksjon. 

VERNEHENSYN
Galleriet rundt rom 302 har opprinnelige teglvegger (del-
vis kledd med plater), synlig takkonstruksjon og bordgulv. 
Her finnes også rester av gamle strømledninger med porselens-
isolatorer som er bevart, selv om de har vært utkoblet i mange 
år. Det er viktig å ta vare på teglveggene og bordgulvet slik de 
står ubehandlet/umalt, og øvrige opprinnelige bygningsdeler, 
som detaljer i takkonstruksjonen. Nyere ståldører har lavere 
verneverdi.  

Over: Galleriet sett mot rom 302

Under: Gamle og nye strømkabler

NAVN: Galleri
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 303

7 Katalog – interiør, loft
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Synlig takkonstruksjon med sperrer på kne-

vegg, støttet av stikkbjelker og strevere 
Takkonstruksjonen har høy verneverdi, med opp-
rinnelig trekonstruksjon og sammenføyninger. Det 
er viktig med jevnlig tilsyn for å avdekke ev. lekka-
sjer så tidlig som mulig. Utskifting av opprinnelige 
deler av konstruksjonen er søknadspliktig. 

Vegger Upussete teglvegger med murte støttepilarer 
(også av tegl), som understøtter takkonstruk-
sjonen 

Teglveggen beholdes upusset/umalt. Alle tiltak som 
medfører inngrep i konstruksjonen, er søknadsplik-
tige. 

Dører Malte ståldører til rom 305 og 301 Dørene har lav verneverdi, men utskifting er søk-
nadspliktig. 

Gulv Ubehandlet bordgulv Gulvet beholdes ubehandlet, utskifting/inngrep i 
bordgulvet er søknadspliktig. 

Belysning Takmonterte lysstoffrør Lampene har lav verneverdi. Elektriske komponen-
ter kan skiftes ut, utskifting av armatur må avklares 
med Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg Ventilasjonsføringer Tiltak er søknadspliktig kun dersom utbedring av 
installasjonene krever inngrep i opprinnelig kon-
struksjon.

VERNEHENSYN
Rommet har tilgang til 302, som er arealet med takkonstruk-
sjonen over Gamle festsal. Gjennom rom 304 går det kraftige 
ventilasjonsføringer, delvis lagt over støttebjelkene i takkon-
struksjonen. Takkonstruksjonen hviler på en teglvegg forster-
ket med murte støttepilarer. Bordgulvet er trolig lagt i forbind-
else med restaureringen i 2004. Det er viktig å ta vare på de 
opprinnelige, konstruktive bygningsdelene som tegl og tøm-
mer og beholde dem ubehandlet. 

Over: Rommet sett mot 303 (med trapp opp til 302)

Under: Murvegg mot Gamle festsal 

NAVN: Teknisk rom
FUNKSJON: 
ROM: 304
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Synlig takkonstruksjon med sperrer støttet av 

knebukk langs yttervegg
Takkonstruksjonen har høy verneverdi, med opp-
rinnelig trekonstruksjon og sammenføyninger. Det 
er viktig med jevnlig tilsyn for å avdekke ev. lekka-
sjer så tidlig som mulig. Utskifting av opprinnelige 
deler av konstruksjonen er søknadspliktig. 

Vegger Upussete teglvegger med murte støttepilarer 
(også av tegl), understøttelse for sperrene 

Teglveggen beholdes upusset/umalt. Alle tiltak som 
medfører inngrep i konstruksjonen, er søknadsplik-
tige. 

Dører Malte ståldører til rom 304, 303 og 308 Dørene har lav verneverdi, men utskifting er søk-
nadspliktig. 

Vinduer Små takluker av støpejern Utskifting av vinduene er søknadspliktig. 

Gulv Ubehandlet bordgulv Gulvet beholdes ubehandlet, utskifting/inngrep i 
bordgulvet er søknadspliktig. 

Belysning Takmonterte lysstoffrør Lampene har lav verneverdi. Elektriske komponen-
ter kan skiftes ut, utskifting av armatur må avklares 
med Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg Ventilasjonsføringer Tiltak er søknadspliktig kun dersom utbedring av 
installasjonene krever inngrep i opprinnelig kon-
struksjon.

VERNEHENSYN
Gjennom disse rommene går det kraftige ventilasjonsføringer, 
delvis lagt over støttebjelkene i takkonstruksjonen. Sperrene 
hviler på murkrona, punktvis forsterket med murte støttepila-
rer. Bordgulvet er trolig lagt i forbindelse med restaureringen i 
2004. Det er viktig å ta vare på de opprinnelige, konstruktive 
bygningsdelene som tegl og tømmer og beholde dem ubehand-
let.

Over: Rom 305 sett mot nordøst

Under: Gamle pipeløp

NAVN: Tekniske rom
FUNKSJON: TEKNISKE ROM
ROM: 305, 307 OG 310

7 Katalog – interiør, loft
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling/belysning Åpent opp til rom 305 med synlig takkonstruk-

sjon
Takkonstruksjonen har høy verneverdi, med opp-
rinnelig trekonstruksjon og sammenføyninger. Det 
er viktig med jevnlig tilsyn for å avdekke ev. lekka-
sjer så tidlig som mulig. Utskifting av opprinnelige 
deler av konstruksjonen er søknadspliktig. 

Vegger Upussete teglvegger. Nederst i trappa kommer 
et av pipeløpene opp. 

Teglveggen beholdes upusset/umalt. Alle tiltak som 
medfører inngrep i konstruksjonen, er søknadsplik-
tige. 

Dører Malte ståldører til 2. etasje Døren har lav verneverdi, men utskifting er søk-
nadspliktig. 

Vinduer Tofags støpejernsvindu med 4 små ruter i hver 
ramme, buet i overkant 

Vinduet er opprinnelig og har høy verneverdi. 
Rustbehandling og maling regnes som vedlikehold, 
utskifting er søknadspliktig. 

Gulv Repos og trappetrinn av ubehandlet tre Trapp og repos beholdes ubehandlet. 

VERNEHENSYN
Trapperommet er så godt som uendret siden byggeåret. Det er 
blitt satt inn en ny ståldør i 2. etasje, og håndløperen i rekk-
verket har vært reparert. Ellers er overflatene beholdt uendret, 
med aldersslitasje og patina. Nye elementer er ikke blitt malt, 
slik at det er lett å se hva som er tilføyelser. Det er fint å ta vare 
på disse overflatene og ikke overflatebehandle dem. 

Over: Trapp ned til 2. etasje

Under: Opprinnelig rekkverk

NAVN: Trapperom 
FUNKSJON: TRAPPEROM
ROM: 306 OG 309
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Platekledd, hvitmalt himling Platekledningen har lav verneverdi. Inngrep som 

berører den opprinnelige veggen inn mot 301, er 
søknadspliktige. Øvrige tiltak avklares med Eien-
domsavdelingen.

Vegger Platekledde, hvitmalte lettvegger på tre sider. 
Veggen mot rom 301 er en opprinnelig tegl-
vegg som er hvitmalt. 

Teglveggen beholdes upusset/umalt. Alle tiltak som 
medfører inngrep i den opprinnelige teglveggen, er 
søknadspliktige. Nyere lettvegg har lav verneverdi.

Dører Malte ståldører i hver kortvegg Døren har lav verneverdi, men utskifting er søk-
nadspliktig. 

Gulv Belegg, trolig vinyl, i en lys beige farge. Synlig 
hengverkskonstruksjon 

Belegget kan skiftes ut med tilsvarende ved behov, 
større endringer er søknadspliktige. 

Belysning Takmonterte lysstoffrør Lampene har lav verneverdi. Elektriske komponen-
ter kan skiftes ut, utskifting av armatur må avklares 
med Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
308 er bygd som et rom i rommet (307) og huser tekniske 
føringer. Veggen mot rom 301 er en opprinnelig teglvegg, de 
øvrige veggene er lettvegger. Verneverdiene i dette rommet er 
særlig knyttet til opprinnelig tak- og veggkonstruksjon. 

Over: Hengverkskonstruksjonen er synlig i rom 308.

Under: Opprinnelig teglvegg

NAVN: Ventilasjonsrom
FUNKSJON: TEKNISK ROM
ROM: 308

7 Katalog – interiør, loft
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8.1  |  BAKGRUNN
Da Det Kongelige Frederiks Universitet ble opprettet 2. september 
1811 av kong Frederik 6, var en lang kamp for eget norsk univer-
sitet endelig over. Den dansk-norske kongen hadde lenge tviholdt 
på prinsippet om at utdannelsen skulle være sentralisert i Køben-
havn. Han fryktet at et eget norsk universitet ville skape splid mel-
lom de to landene. Det Kongelige Selskab for Norges Vel, med Grev 
Wedel Jarlsberg i spissen, klarte likevel å overbevise kongen om 
at hans godkjenning tvert imot ville befeste hans popularitet. Den 
2. september 1811 ble «Det Kongelige Frederiks Universitet» stif-
tet. Universitetet åpnet i 1813, bare et år senere erklærte Norge seg 
som selvstendig stat. 

Hvor skulle universitetet ligge? I utgangspunktet var tanken at 
Kongsberg skulle bli Norges nye universitetsby. Der lå Bergsemi-
naret, og man ville kunne dra nytte av allerede etablerte lærer-
krefter. Kort tid etter ble beslutningen omgjort, og valget falt på 
Christiania. En by med etablert sykehus ga nemlig muligheter for 
også å gjennomføre medisinstudier. Både tomtevalg og planleg-
ging tok lang tid, og de første årene holdt universitetet til i leide 
lokaler. Kongen kjøpte inn gården Tøyen/Kjølberg og gav den som 
byggeplass for universitetet, men av ulike årsaker ble plasseringen 
på Tøyen vurdert som uhensiktsmessig. Lenge var Kontraskjæret, 
Akershus festnings forterreng mot Rådhusgata, en aktuell tomt. 

Den 25 år gamle arkitekten Christian Heinrich Grosch (1801–65) 
ble hyret inn for å vurdere to ulike alternative plasseringer av et 
universitetsanlegg i dette området. Prosjektet ble imidlertid skrin-
lagt. Dette skyldtes delvis manglende finansiering og delvis mid-
lertidig byggestopp i forterrenget fordi man vurderte å gjenopp-
ruste festningen. Etter forslag fra slottsintendant H.D.F. Linstow 
vedtok Stortinget at universitetet skulle ligge langs Norges nye 
paradegate, på den nyinnkjøpte tomten mellom byen og konge- 
boligen. De første bevilgningene fra Stortinget kom i 1839, og i 
1841 ble grunnsteinen til Norges nye universitet nedlagt.

Historikk8

Grosch’ plan for universitets-

anlegget ved Carl Johans 

Gade. Gjengitt i Chr. Holsts 

beskrivelse fra 1852. 
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8.2  |  PLANLEGGING OG PROSJEKTERING
I planleggingsfasen var det, i tillegg til Grosch, også to andre ar-
kitekter som hadde innflytelse på prosjekteringen. Slottsarkitekt 
Linstow la i 1838 fram en plan for forbindelsesgate og bebyggelse 
mellom kongeboligen og byen. Planen viste en rektangulær plass 
med Stortinget, kunstmuseum og teknisk skole på den ene siden 
og universitetsbygningene på motsatt side. Linstow argumenterte 
også for at hver bygning skulle ha en særpreget arkitektonisk stil, 
og publiserte samtidig en perspektivtegning og en artikkel der 
han ga uttrykk for sin mening både om bygningenes plassering og 
stilmessige utforming. Linstow foreslo at universitetsbygningene 
skulle utformes i en middelaldersk eller “Florentinsk stil”. Han var 
opptatt av at fagenes ulike behov og aktivitet skulle gjenspeiles i 
fasadekomposisjon og arkitektonisk utforming. Grosch på sin side 
argumenterte for en enhetlig stil og falt til slutt ned på den greske: 
«Disse bygningene som er bestemt for vitenskapen og de daglige 
fremskritt, vil dermed stå som evig gyldige, og den greske er der-
for å foretrekke fremfor en nyere stil.»

Utbyggingen av universitetet var, ved siden av Slottet, det største 
byggeprosjektet for Norge som ung, selvstendig nasjon. Byggingen 
av et eget universitet skulle bevise at Norge var kommet på linje 
med Europas øvrige kulturnasjoner. Grosch sine planer skulle 
derfor sendes til Berlin for en «second opinion» fra den berømte 
tyske arkitekten Karl Friedrich Schinkel. Schinkel var begeistret 
for utkastene til Grosch, men hadde en del innspill, særlig når det 
gjaldt inngangspartiene og utformingen av festsalen. 

8.3  |  UNIVERSITETSANLEGGET REISER SEG
Byggingen av universitetsanlegget tok elleve år. Byggematerial-
ene ble i hovedsak hentet fra norske bedrifter. Til soklene, ut-
vendige trapper og de store portikus-søylene på Domus Media ble 
det brukt granitt fra Christopher Pedersens forekomst på Grorud. 
Sandsteinen som ble brukt på utstikkende, horisontale ledd i fasa-
den, ble hentet fra Nes på Jeløya ved Moss. Formingen og slipin-

Perspektivskisse til Linstows plan fra 1838 for bebyggelse mellom Slottet og byen. 

(Avfotografert i Riksantikvarens arkiv) 

Universitetsanlegget i 1850-årene (Riksantikvarens arkiv)
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gen av både sandstein og granitt ble utført av fanger på Akershus 
festnings straffeanstalt. Selve hovedkonstruksjonen ble bygd av 
tegl, pusset med kalkmørtel. Takene var i utgangspunktet planlagt 
tekket med mørkeblå, glasert tegl, med platekledde frontespiser. 
Like etter at fundamenteringen begynte, bestemte man seg imid-
lertid for å platekle alle takflatene. På denne måten kunne takene 
gis samme flate vinkel som frontespisene, og man ville unngå hyp-
pig tilsyn og reparasjoner. Takplatene ble levert av Moss Jernverk. 

Man bestemte seg også for å utføre bygningenes hovedgesimser 
av jern, siden det var vanskelig å utføre et så stort gesimsutspring 
i tegl. Jerngesimsen ble prydet med løvehoder som skulle fungere 
som utspylere. Løvehodene ble støpt på Bærums Verk etter en tre-
modell skåret av maleren Flintoe. Løvehodene var i funksjon bare 
noen få år før de ble tettet igjen pga. sprutskader på murpussen. 

Våren 1844 var Domus Media på det nærmeste ferdig utvendig, og 
Domus Bibliotheca var oppført til over sokkelen. Da ble det klart 
at byggetomten skrånet mot øst og at bygningene ikke ville ligge 
plant etter hverandre. Domus Academica måtte enten legges be-
tydelig lavere enn biblioteket, eller oppføres på en så høy sokkel at 
bygningens proporsjon ville forrykkes. Løsningen ble en forhøy-
else av sokkelen på fasaden langs Karl Johans gate. Rundt hjørnet, 
mot Universitetsgata, ble granittsokkelen brukket et trinn ned, 
slik at det var plass til en leilighet (til portner og pedell) nærmest 
på gatenivå på hver side av porten. 

Til utsatte steder i fasadene ble det brukt Portlandsement levert 
fra England. Materialet ble også brukt til dekorative elementer, 
som på kapitélene over pilastrene på sidebygningene. Akroteriene 
over dørene ble støpt i jern. 

I 1851 ble de 4 store granittsøylene til midtbygningens portikus 
heist på plass med en heisekran spesialbestilt fra Akers mek., 
verkstedet som senere støpte gitterportene mellom bygningen og 

Universitetsanlegget med Domus Media 

og Domus Bibliotheca. (Riksantikvarens 

arkiv)

Historikk8

Domus Academicas fasade mot Universitets-

plassen. (Riksantikvarens arkiv)
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vestibylens podie- og trappegelendere. Søylene i vestibylene og i 
Gamle festsal ble bestilt fra Berlin og er utført i sink. 

Instituttene med deres samlinger og laboratorier flyttet inn etter 
hvert som lokalene ble ferdige. Den siste store interiøroppgaven 
var utsmykkingen av Aulaen (Gamle festsal) i Domus Academica. 
De 16 figurene (karyatidene) over galleriet ble støpt i gips etter 
billedhugger Christopher Borchs modeller. Han laget også model-
lene til feltene i galleribrystningen. De øvrige arkitektoniske gips- 
ornamentene ble støpt etter modeller fra arkitektens bror, snek-
ker Grosch. All dekormaling ble utført av datidens store teater- og 
dekorasjonsmaler Peder Wergmann, som også dekorerte flere in-
teriører på Slottet og senere i Stortinget. 

Da de tre hovedbygningene var ferdige, gjenstod det en bygning, 
nemlig uthuset. Et uthus i utmurt bindingsverk var riktignok reist 
som det første i anlegget, men det brant i 1852 (trolig sammen med 
en god del av tegningene siden bygningskommisjonen hadde kon-
tor der). I utgangspunktet var planen å bygge et nytt og noe større 
uthus i mur, men nye krav endret på planene. Studentene ville ha 
gymnastikksal, og det var også ønske om en familieleilighet for 
dosenten. Grosch fant det riktig å dele oppgaven i to og legge en 
bygning i hvert hjørne av tomta. 

I 1856 stod uthusene ferdige, og anlegget ble overlevert. Dermed 
var Groschs 30 år lange oppdrag for universitetet over. Norge had-
de endelig fått sitt eget universitet. 

Minnefest for kong Oscar I i Gamle festsal. 

(Illustert nyhetsblad nr. 40 1859. Riksantik-

varens arkiv)
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Opprinnelig plantegning av Domus Academicas 

første etasje, med romnummer og romnavn. 

Arkitekturmuseets tegningsarkiv
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Opprinnelig plantegning av andre etasje, 

med romnummer og romnavn. 

Arkitekturmuseets tegningsarkiv
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Opprinnelig plantegning av kjelleretasjen, med 

romnummer og romnavn. 

Arkitekturmuseets tegningsarkiv

Motsatt side: Tegning av Domus Academica kort 

tid etter ferdigstilling. Riksantikvarens arkiv 



191



192

8.4  |  CHRISTIAN HEINRICH GROSCH (1801–1865)

Universitetsanleggets arkitekt, C.H. Grosch ble født i København i 
1801, som sønn av arkitekt og kunstmaler Heinrich August Grosch. 
I 1811 flyttet familien til Norge, og faren til Christian Heinrich ble 
ansatt av Den Kongelige Tegneskole i 1818. I 1819–20 fikk Grosch 
sin første tegneundervisning av sin far og på tegneskolen. Der fikk 
han også teknisk undervisning. I 1820 mottok han et stipend fra 
Selskabet for Norges Vel til å ta tømmermannsutdannelse i Køben-
havn. Der gikk han i lære hos oldermann Henrik Thyberg, samtidig 
som han studerte ved Kunstakademiet. Ved siden av å bli undervist 
i bygningslære ved akademiet, arbeidet også Grosch hos den store 
danske arkitekten C.F. Hansen, som stod bak en rekke av hovedver-
kene i dansk arkitektur på begynnelsen av 1800-tallet. Grosch sine 
første arbeider i Christiania er tydelig påvirket av C.F. Hansen. Etter 
utdannelsen i København reiste Grosch tilbake til Christiania. Her 
gikk han i lære hos slottsintendant H.D.F. Linstow mellom 1824 og 
1827, og jobbet som tegner ved slottsbygget. 

Grosch var den første profesjonelle arkitekten med fast tilhold 
i Norge, og han dominerte innenfor arkitekturen i Norge fram til 
1850-årene (Store norske leksikon). På begynnelsen av karrieren 
var det en rekke funksjoner som skulle etableres i den nye hovedsta-
den Christiania etter 1814. Dette var institusjoner som bank, børs, 
teater og ikke minst landets første universitet. 

Grosch var bevisst på at hans arbeider måtte være noe som også 
skulle ha verdi for fremtidige generasjoner. Arkitekturen hadde for 
ham både en politisk og kulturell betydning. Hans første oppdrag 
for den norske stat var Børsbygningen, som ble oppført i 1826–1828. 
Bygningen i empirestil av pusset tegl er tydelig påvirket av Grosch 
sitt samarbeid med C.F. Hansen i København. Et annet eksempel er 
Norges Banks bygning på Bankplassen i Oslo, oppført mellom 1826 
og 1830.

Christian Heinrich Grosch (1801–1865)
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Universitetet
Universitetsanlegget på Karl Johan markerer avslutningen på 
Grosch sine arbeider i det klassisistiske formspråket. Universitets-
anlegget regnes samtidig som Groschs hovedverk i hele hans enor-
me produksjon. Grosch og Linstow la grunnlaget for byutvikling 
og arkitektur i hovedstaden etter 1814. Universitetsanlegget var 
en del av den helhetlige planen for området rundt Slottet, et arbeid 
som Linstow stod bak. 

Byggingen av universitetet var en lang prosess, og Grosch laget 
mange utkast til anlegget. Han ble også sendt til Berlin i 1838 på 
en «studiereise» for å legge fram tegningene sine av universitetet 
til K.F. Schinkel, som var samtidens mest berømte og nyskapende 
arkitekt. Anlegget er i stor grad påvirket av Schinkel. 

Det finnes noen svært få originale interiører igjen etter Grosch. De 
mest storslagne tilhører begge Universitetet i Oslo, Gamle Fest-
sal og Observatoriets rotunde. Flere rom i Domus Academica har 
bevarte interiører fra Grosch (3.5.2001 – Aftenposten, skrevet av 
riksantikvar Nils Marstein).

Andre prosjekter
Grosch var også en betydelig bidragsyter til kirkebyggeboomen fra 
midten av 1800-tallet. Han la grunnlaget for bruken av nygotikken 
i norsk kirkearkitektur. Han hadde en svært produktiv karriere og 
leverte tegninger til offentlige bygninger over hele landet, samt 
over 70 kirker. Han tegnet også tollboder, bl.a. for Kristiansand og 
Stavanger. Andre arbeider han gjorde, var reguleringsplanen for 
Jernbanetorget, St. Olavs plass og Youngstorget – som fram til i 
dag har fått beholde sin opprinnelige karakter.

Utvikling
På sine studiereiser til Berlin og Storbritannia blir Grosch kjent 
med de nye retningene innenfor arkitekturen. Etter Berlinturen i 
1838 ble Grosch påvirket av Schinkels formspråk som han så der, 

et formspråk som var inspirert av middelalderens uttrykk, med 
upusset tegl og naturstein. Etter denne reisen blir Grosch sine ar-
beider utført med dette nye formspråket og fasadeuttrykket. Før-
ste eksempel er Pipervikens skolehus fra 1839. Groschs hovedverk 
innenfor denne stilretningen er Kirkeristen bak Domkirken i Oslo.

Verv/stillinger
Grosch påtok seg også læreroppgaver, og jobbet med perspektiv-
tegning, tegnekunstens teori og tømmerkonstruksjoner. Han un-
derviste også i bygningsklassen og maskinklassen ved tegnesko-
len i Christiania. Han ble dessuten den første stadskonduktøren i 
Christiania i 1828, en forløper til dagens byplansjef i Oslo. I 1833 
ble han også utnevnt til inspektør for statens bygninger i Christi-
ania og omegn. Grosch ble utnevnt til ridder av den svenske Vasa-
ordenen i 1864, året før han døde. 

(Teksten er hentet fra Norsk biografisk leksikon og Norsk kunstnerleksikon.) 
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8.5  |  OVERSIKT OVER ENDRINGER

1841–1852:
Domus Academica ble sammen med Domus Media og Domus Bib-
liotheca oppført etter at bygging av nytt universitet i sentrum ble 
vedtatt ved kgl. res. 16. januar 1838. Grunnsteinen ble lagt ned i 
1841.

1858:
Diverse arbeider pga. fuktproblemer i kjelleren; asfaltering av 
gård og fortau, asfaltering av kjellergulv og omlegging av sement-
gulvene i korridoren. 

1870–1875:
Domus Academica var i tillegg til undervisningsbygning også bo-
lig for 27 personer fordelt på 4 husholdninger/familier; kvestor, 
universitetssekretær i 1. et., pedell og vaktmester i kjelleretasje.  
På grunn av fuktproblemer i kjelleren ble det i 1871 innredet 2 so-
verom for vaktmesters og pedells familier på loftet. I 1875 ble tak-
rennene tilkoblet avløp for å bedre på fuktproblemene. 

1875–1880: 
Etasjeovnene for bjørkeved ble skiftet ut med magasinovner for 
steinkull i perioden 1875–1880. Rom for samlingene innredet på 
loftet. Pedell med familie flyttet ut pga. usunne boforhold i kjeller-
etasjen, og universitetssekretærens leilighet ble omgjort til et kon-
tor og et soverom for vaktmesteren. Lynavledere montert på alle 
tre bygningene. De historiske samlingene hadde stadig behov for 
større plass og fikk nye rom i 2. et. (Oldsaksamlingen rom 211-215 
og Myntkabinettet 216 og 220).

1880–1890:
Bygningen utvendig malt i 1883, og taket ble tekket om med gal-
vaniserte jernplater i 1884. Vestibylens gulv var nedslitt, og stads-
konduktør Bull foreslo faststøpte fliser. Loftet ble delt i 3 av brann-

vegger fra bjelkelag til over tak i 1885. Innvendige jernlemmer 
innsatt i takvinduene i Oldsaksamlingens rom på loftet. 

1890–1900:
I 1892 ble gassbelysningen skiftet ut med elektrisk lys i de mest 
benyttede auditoriene, og det ble satt inn elektriske vifter. Etter 
krav fra Sunnhetskommisjonen ble gulv i kjelleren drenert (rom 
033-035), og det ble lagt undergulv av murstein med betongdekke 
oppå. Kjellerrom (026, 027 og 029-031) ble innredet til hydro- 
dynamiske forsøkslokaler. Gulv ble drenert og behandlet på sam-
me måte som i rom 033-035. I 1897/98 ble bygningen pussrepa-
rert og malt utvendig. Gårdsrom og fortau ble asfaltert i 1898/99. 
Nye priveter innredet i kjelleren for vaktmester og kollegiet.

1904:
Oldsaksamlingen og Myntkabinettet flyttet til det nybygde Histo-
risk Museum. Lokalene i 2. etasje, til sammen 9 rom, ble gjort om 
til 7 ved flytting av vegger og dører og innredet til: 1 felles fakul-
tetsværelse (med tilstøtende sensurværelse) for Det matematisk-
naturvitenskapelige, Det historisk-filosofiske og Det medisinske 
fakultet, 1 seminarværelse for Det teologiske fakultet, 1 sensurvæ-
relse, 1 seminarværelse og 1 leseværelse for Det juridiske fakultet. 

1907–1910:
Arkitekt Holger Sinding-Larsen ble ansatt som universitetets byg-
ningsinspektør. Brannledningsanlegg i alle bygningene ferdig i 
1908. Vann og vask installert i rom 215 og 216. Vannledningene 
skulle ha stoppe- og tappekraner i kjelleren. Avlukke for lysbilde-
framviser i hjørnet bakerst i auditorium 4, oppført etter Sinding- 
Larsens planer i 1910.  

1910–1914:
Bygningen ble pusset opp til 100-årsjubileet. I en del av rommene 
ble maling og dekor retusjert/overmalt, auditorier fikk nye benker, 
og enkelte av møterommene ble pusset opp. Opprinnelige lysekro-
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1970–75:
I 1970 ble “Frokostkjelleren” innredet i kjelleren (hovedsakelig i 
arealer som tidligere var disponert som kvestors bolig). Vinduene 
i kjelleretasjen mot Karl Johans gate ble skiftet ut. 

2002–2004:
Totalrenovering av bygningens interiør ble utført i samarbeid 
mellom Statsbygg, Riksantikvaren, NIKU og Universitetet. Det 
ble lagt inn skjulte, tekniske installasjoner, slik at bygningen kan 
fungere som et moderne universitetsbygg. Underetasjen er nå en 
fullverdig bruksetasje, etter at gulvet ble senket. Hver etasje har 
fått nye toaletter. Ellers er planløsninger, dekorasjoner og interiø-
rer tilbakeført slik det var i 1854. Gasslampene ble restaurert og 
tilpasset elektrisk bruk. Etasjeovner, auditoriums- og kontormø-
bler har blitt restaurert og satt tilbake på sine opprinnelige plas-
ser. Vegger og tak har ved hjelp av antikvariske maler- og tapet-
serarbeider fått tilbake de originale dekoreringer. Storurmaker 
Paulsens ur fra 1853 ble satt i stand og hengt opp igjen i fakultets-
styrerommets vindu mot Karl Johans gate. Navnet Urbygningen 
skriver seg fra uret.

2008–2014:
I 2006 fikk Statsbygg i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å 
igangsette prosjektering av gjenstående restaureringsarbeider ved 
sentrumsbygningene til Universitetet i Oslo. Prosjektet omfattet 
utvendig rehabilitering av samtlige tak og fasader, refundamente-
ring av Domus Bibliotheca, Professorboligen og Gymnastikkbyg-
ningen. Samt innvendig rehabilitering av Domus Media midt- og 
vestfløy, Professorboligen og Gymnastikkbygningen. I tillegg ble 
Universitetshagen restaurert og oppgradert.

ner (skiftet ut ved overgangen fra gass til elektrisitet) ble hentet 
fram, ombygd med elektriske komponenter og angivelig montert 
på opprinnelige plasser (1910/11). I 1910 ble murpussen på fasade-
ne utbedret og veggene i rom 101 og 105 oppusset og rekonstruert 
med opprinnelige farger av malermester Wilhelm Krogh – byens 
fremste håndverks-, dekorasjons- og teatermaler. 

I 1911 ble det satt inn nytt inventar i auditoriene i 2. etasje. I 1913 
overtar Oceanografisk (prof. Fridtjof Nansen) de tidligere hydro-
dynamiske forsøkslokalene i kjelleren (rom 026-031). Nansen tar 
også over Vilhelm Bjerknes’ kontor i første etasje (rom 116). 

1914–1920:
I 1914 ble det bevilget midler til omlegging av platetekkingen på 
taket. Samme året ble WC innredet for damer og herrer (rom 4), 0g 
i vaktmesterleiligheten (rom 036 el. 038), til erstatning for tidli-
gere torvstrøpriveter. Kvestors kontor overtok samme år vaktmes-
terens tidligere soverom (rom 139). Døren mellom rom 139 og 140 
kan være fra denne tiden. Vaktmesteren fikk i stedet rom 128, 129 
og 131. 

1920–1930:
I 1921 flyttet kvestors kontorer til hjørnet Karl Johans gate/Uni-
versitetsgata (rom 116-136), der Matematisk institutt og Nansen 
tidl. hadde kontorer. Arealene omfattet nå kontorer for kasserer, 
bokholderi og assistent, kvestor, fakultetssekretær og studieopp-
lysning. I 1925 ble det bevilget 3000 kr. til reparasjon av utvendig 
hovedtrapp, og i 1926 startet oppussing av fasadene, ferdig i 1928.  

1930–1940:
Tre rom i kjelleren blir i 1930 omtalt som leilighet for rengjørings-
kone (i tillegg til vaktmesterboligen). Takrennene ble lagt om i 1931. 
I 1937 ble det bevilget 64 000 til omlegging av el.-anlegg fra like-
strøm til vekselstrøm og i 1938 kr. 44 000 til fasadeoppussing. 
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I andre etasje i finner vi den rikt dekorerte Vandrehallen (2. eta-
sjes vestibyle), auditoriene, galleriet i Gamle festsal og kontorer. 
Auditoriene har opprinnelig veggdekor, benker og kateter bevart. 
I både 1. og 2. etasje er opprinnelig romstruktur blitt tilbakeført. 
Et prinsipp ved restaureringen i 2004 var å fristille og synliggjøre 
nye elementer i huset. Der det har vært behov for ny rominndeling, 
er rommene plassert som frittstående «bokser», atskilt fra husets 
vegger. Nye veggelementer som krevde tett tilslutning til vegg og 
tak, er utført i glass. Nye dører er utført i sort finer. Alle etasjene 
er innredet etter et helhetlig prinsipp der kontrasten mellom gam-
melt og nytt er lett lesbar. Alle nye elementer, installasjoner og 
møbler er utført med matt sorte overflater som en bevisst kontrast 
til opprinnelige elementer.

9.3  |  BELIGGENHET OG UTEMILJØ
Domus Academica er en del av universitetets sentrumsanlegg, 
og ligger i det sørlige hjørnet av området, med nordvestre fasade 
mot Universitetsplassen, sørvestre fasade mot Karl Johans gate og 
sørøstre mot Universitetsgata. Rotunden med Gamle festsal ligger 
med fasaden mot Universitetshagen.

9.4  |  VERNEVERDIER
Sentrumsbygningene regnes som et av landets hovedverk i ny-
klassisisme, og som Christian Groschs arkitektoniske hovedverk. 
Domus Academica er den av sentrumsbygningene som har vært 
minst endret og framstår etter restaureringen som tilnærmet slik 
den ble oppført. Gamle festsal er et riksklenodium med opprinne-
lig dekor og innredning. 

De arkitektoniske kvalitetene ved universitetsanlegget er betyde-
lige. Kulturhistorisk sett viser anlegget de ambisiøse pretensjon-
ene den unge nasjonalstaten hadde i etableringen av grunnlegg-
ende, statlige funksjoner. Sammen med Stortinget og Slottet er 
universitetsanlegget sentrale elementer i det daværende Christi-
anias nye rolle som hovedstad i en selvstendig stat. 

9.1  |  MATERIALBRUK OG EKSTERIØR
Domus Academica har en tilnærmet kvadratisk grunnform, med 
unntak av den apsisform som Gamle festsal danner i nordøst- 
fasaden. Som Domus Medias østre og vestre fløy har også Domus 
Academica et indre gårdsrom. Inngangen til gårdsrommet er fra 
Universitetsgata via et portrom. Fasaden er av tegl, pusset med 
kalkpuss og malt med kalkmaling og silikatmaling og med sokkel 
og trapper av huggen granitt. Hovedfasaden mot Universitetsplas-
sen har tempelfront i midtpartiet med fire kanelerte pilastre på 
hver side, og fire under gavlpartiet i fronten. Bygningen har store 
trevinduer med 3-4 ruter i bredden og 5 i høyden i 1. og 2. etasje, 
mindre tofagsvinduer i kjelleren. Taket over Gamle festsal er kjeg-
leformet, øvrige takflater slakt valmet og tekket med sinkplater. 

9.2  |  PLANLØSNING OG INTERIØR 
Domus Academica består av to etasjer med kjeller og loft, og er 
bygd som en karrébygning med et gårdsrom i midten. Loftet er 
kun benyttet til tekniske rom, mens de øvrige etasjene er innred-
et og i bruk til undervisning. Kjelleren består av mange mindre 
rom, med ulike funksjoner som PC-stuer, grupperom, kontorer, 
garderobe, lager og WC. Arealet i rotunden under Gamle festsal 
er i bruk som tekniske rom og huser styringssentral for sprinkler-
anlegget, kjøleanlegg og andre tekniske installasjoner. I rommene 
som opprinnelig har vært boliger, er veggene trukket med strie og 
bygningspapp og malt i ulike farger. Øvrige rom, med unntak av 
toaletter/garderober, har pussete, hvitmalte overflater. 

I første etasje ligger de mest representative rommene, som hoved-
vestibylen, kollegierommet med det berømte uret i vinduet mot Karl 
Johans gate, og ikke minst Gamle festsal plassert i rotunden mot 
Universitetshagen. I første etasjes fløyer mot sørvest og sørøst fin-
ner vi de tidligere leilighetene til kvestor og sekretær. I dag er de 
innredet med tidsriktige tapeter. Øvrige rom (med unntak av toalet-
ter) har pussete og malte flater med strek- og sjablongdekor.  
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9.5  |  TEKNISK INFRASTRUKTUR
Ved restaureringen i 2002–2004 hadde man to viktige hensyn å 
forholde seg til. Domus Academica med Gamle festsal var en byg-
ning med svært høy verneverdi. De antikvariske forutsetningene 
var at mest mulig av autentiske elementer og overflater skulle 
tas vare på og ev. tilbakeføres til opprinnelig skikkelse. Samtidig 
måtte man etterkomme brukernes krav, slik at bygningen kunne 
fungere som undervisningsbygning også i framtiden. Det innebar 
bl.a. krav til brannsikkerhet, varme og ventilasjon, universell til-
gjengelighet og el.- og teletekniske installasjoner. 

Det var en forutsetning at de moderne, tekniske installasjonene 
skulle føres fram så diskret som mulig, slik at de ikke virket for-
styrrende i de fredete interiørene. Man valgte å akseptere inngrep 
i form av omfattende slissing og hulltaking i murveggene for å 
skjule kanaler for luft og kabler. På den måten fikk man plassert et 
omfattende teknisk anlegg uten at det preger de enkelt utstyrte og 
sårbare rommene. 

Elektriske kanaler
Langs alle yttervegger og enkelte innvendige vegger er det slisset 
inn el-kanaler for alle sterk- og svakstrømsinstallasjoner. Kanal- 
ene er skjult bak demonterbare fotlister med innfelte kontakt-
punkter over fotlisten. El-framføringer til dører med kortlesere og 
alarmbelagte dører er slisset inn i murverket fram til dørgerikten 
og ført fram til kontaktpunktene bak gerikten. 

Ventilasjon
Framføring av ventilasjonskanaler representerte en utfordring. 
Ved å plassere ventilasjonsrommene for 2. etasje på loftet over, 
og ventilasjonen for 1. etasje i kjelleren under, ble store vanskelig-
heter unngått. Loftsbjelkelaget hadde ikke bærekapasitet for de 
tunge aggregatene, så forsterkninger var nødvendig. Horisontale 
kanalføringer for kjeller og første etasje er lagt under kjellergulvet. 
Horisontale føringer for 2. etasje er lagt på loftet. Vertikale førin-

ger er hovedsakelig lagt i opprinnelige sjakter og dels i pipeløp. 

Gamle festsal er et klenodium som måtte behandles varsomt, men 
det var likevel nødvendig å foreta forskjellige inngrep. Ventila-
sjonsanlegget måtte forbedres radikalt av hensyn til publikum, 
men også av hensyn til den praktfullt dekorerte himlingen. Hele 
amfiet ble tatt opp og bygd om til et innblåsingskammer for frisk-
luft under benkene. Gulvbord og benker ble satt tilbake på nøy-
aktig samme sted de var tatt opp. Den brukte luften blir trukket 
ut gjennom usynlig plasserte avtrekksventiler lagt under tak, så 
takmaleriene skulle unngå tilsmussing. Luftinntaket er plassert 
inn mot bakgård og på tak, avkast er dels på tak, dels i fasadene.

Varmeanlegg
Domus Academica er koblet på fjernvarmesentralen i Domus Me-
dia. Fjernvarmen dekker oppvarming av luft, gulvvarme (kjeller), 
radiatorer (Gamle festsal) og snøsmelteanlegg. I 1. og 2. etasje er 
rommene varmet opp med elektriske ovner, malt i spesialfarger. 

Lysanlegg 
Store deler av bygningens eksisterende belysningsarmaturer ble 
bevart og er rehabilitert av Høvik Marine Lighting AS. Til sammen 
ca. 80 stk. armaturer, hvorav 19 stk. store pendler med diameter 
opptil 2,5 m. Deler av armaturene er sannsynligvis opprinnelige 
gassarmaturer fra byggets barndom i 1854, som er bygd om til 
elektrisk drift og komplettert i flere omganger, mens andre arma-
turer er fornyet så sent som på 1930- til 1950-tallet. 

Inngangspartier, offentlige fellesarealer, Gamle festsal og deler av 
auditoriene og andre representative arealer har alle rehabiliterte, 
antikvariske armaturer, mens øvrige arealer har fått installert 
nye lysarmaturer av god kvalitet. I armaturene (både nye og re-
habiliterte) er ledelysfunksjonen innebygd og har felles lyskilder 
med allmennbelysningen. For generelle kontorarealer er det nyt-
tet nedhengte, opaliserte kulependler i senter av vindusmodul i 
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kombinasjon med flyttbare stålamper med opplysfunksjon for den 
enkelte arbeidsplass. 

For lave rom er det benyttet halvrunde, opaliserte kupler direkte 
i tak. I kjeller med bue og krysshvelv er det benyttet gulvnedfelte 
armaturer supplert med lysrenner på vegg. Lysanleggene i byg-
ningen er tidsstyrt via byggets SD-anlegg. Den store lysekronen i 
Gamle festsal er utrustet med elektrisk heis for lettere lampeskift.

Audiovisuelle anlegg (AV-anlegg)
Fire auditorier, en møtesal, en øvingsrettssal, et videokonferanse-
rom og Gamle festsal har komplette AV-løsninger bestående av 
lydanlegg, bildeprojeksjonsanlegg og styreanlegg. Videokonfer-
anserommet er komplett utrustet både for konferanse og fjern-
undervisning via datanettverket. Øvingsrettssalen er tilrettelagt 
som en moderne tingrettssal med tilskuerplasser, og har eget sys-
tem for opptak, redigering og distribusjon av bilde og lyd for un-
dervisning og øving.

Adgangskontroll  
For adkomstbegrensning er det installert kortlesere ved bygnin-
gens ytterdører, skille mellom administrasjon og studenter, og for 
auditorier, PC-stuer, spesielt fredete rom, arkiver mm. Alle områ-
der i de lavere etasjene som ikke har gitterdekning foran vinduer, 
samt alt AV-utstyr, er alarmovervåket.

Heisanlegg
For vertikal transport er det installert en maskinromløs, elektrisk 
heis med kupémål tilpasset funksjonshemmede. Heisen trafikke-
rer alle plan unntatt loft, har kortleser for styring av heisens bruk.  

Andre tekniske anlegg
Det er installert overvåkingsanlegg for registrering av grunn-
vannstand under kjellergulvet. Dette for å kunne overvåke at tøm-
merflåten alltid er omgitt av grunnvann. 

Bilde fra restaureringen i 2002–2004. 

Elektriske kabler ble slisset inn i veggene.

Foto: Statsbygg 
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10 Tilstand, tiltak og planer

10.1  |  TEKNISK TILSTAND
For bygningens tekniske tilstand vises det til Eiendomsavdelin-
gens til enhver tid gjeldende, samlete tilstandsvurdering. Denne 
rapporten vil være utgangspunkt for universitetets vedlikeholds-
planer. 

10.2  |  BRANNVERN OG SIKRING
Det er installert et fulldekkende og adresserbart brannalarm- 
anlegg. Bygningens brannsentral er tilknyttet hovedsentral i Do-
mus Media (Midtbygningen) og utrustet med talevarslingsmodul 
og brannmannspanel plassert i vestibyle/inngangsparti. Talevars-
ling benyttes i alle auditorier, Gamle festsal og møtesal m.m., øv-
rige arealer alarmeres via brannklokker. 

Det er primært benyttet optiske røykdetektorer, mens det i Gamle 
festsal i tillegg er montert aspirasjonsdetektorer og flammedetek-
torer.  

I bygningen er det videre installert fulldekkende sprinkleranlegg 
basert på en blanding av tradisjonell sprinkling og vanntåkean-
legg. Brannalarmanlegget med sine slukkemoduler benyttes for 
aktivering/utløsing av vanntåkeanlegget i vestibyle og i områder 
i forbindelse med Gamle festsal. Utløsing av vanntåkeanlegget er 
todetektoravhengig. Løsningen benytter kombinasjon av flamme-
detektorer og røyk/aspirasjonsdetektorer i Gamle festsal og via 
varmedetektorer og røykdetektorer i vestibyleområdet. Alarman-
legget styrer adgangskontroll, heis, AV-lyd og AV-lys.

10.3  |  UNIVERSELL UTFORMING
Bygningen har 3 etasjer. Det er 2 reserverte P-plasser for beveg-
elseshemmede ved Domus Media. Bygningen har 2 innganger. 
Sideinngang fra gårdsrom med inngang fra Universitetsgata er 
tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er 1 heis sentralt plassert i 
bygningen. Heisens indre mål er 139 x 160 cm. En del av dørene i 
trafikkarealer og inn til fellesfunksjoner har terskelhøyde og åp-
ningskraft som overstiger det som er foreskrevet. Ved behov vil 
tilrettelegging vurderes. Bygningen har 1 HC-toalett lokalisert i 
kjelleretasje. Det er teleslynge i Gamle festsal.

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.

Alle universitetsbygningene i sentrum (Karl Johans gate 47) har 
yttervegger av pusset tegl. Opprinnelig ble det brukt kalkmørtel 
på veggflatene og Portlandsement på utsatte steder og til støping 
av ornamenter. Opp gjennom årene er det blitt gjort reparasjon-
er med ulike typer mørtler. Ved den utvendige rehabiliteringen av 
bygningene sluttført i 2014, ble det meste av utvendig puss fjernet, 
og fasadene ble pusset på nytt. Bygningenes fasadepuss er opp-
bygd på følgende måte: 

Grunning: Weber cal. 109 hydraulisk kalkgrunning
Grovpuss 1: Weber cal. 158 hydraulisk kalkmørtel med fiber 
(20 mm)
Grovpuss 2: Weber cal. 148 hydraulisk kalkmørtel (2,6-5,4 mm)
Finpuss: Weber cal. hydraulisk finpuss (0,8-1,6 mm)
Kalkmaling: Weber 242 CD-färg

Flere elementer rundt inngangspartiet på Domus Academica er 
støpt med Portlandsement. Disse elementene er malt med Weber 
244 KC-maling. Veggfeltene mellom sokkelgesims og granittmur 
er malt med silikatmaling og gitt antigraffitibehandling. Alle fasa-
dene i bakgården er også malt med silikatmaling. 

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
 ► Tilsyn bør gjennomføres årlig. Sjekk særlig felter 

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 pussen er skitten eller dekket av alger og 
mose, må den rengjøres, gjerne med spesialpro-
dukter. Unngå spyling med høyt trykk!

 ► Hold vegetasjonen nede. 
 ► Se etter om pussen har sprekker. Hvis det er store 

sprekker, bør disse overvåkes (med måleappara-
ter eller gipsplomber) for å se om de er aktive.

 ► Sjekk ved banking om pussen har bom (partier 
som løsner fra underlaget). Bom som er stabil og 
over et mindre parti, kan aksepteres.

11.1  Yttervegger av pusset 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. År-
saker og utbedring 

• 742.302 Tilsyn og vedlikehold 
av utvendige mur-, puss- og 
betongoverflater m.m.
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 ► Ved malingsreparasjoner, bruk tilsvarende ma-
lingstyper som ble brukt ved siste restaurering 
(se liste på motsatt side). Endringer av utvendig 
malingstype er søknadspliktig. 

 ► Hvis pussen skaller av, vurder om den har riktig 
sammensetning eller er for sterk.

 ► Hvis malingen flasser, vurder om den er for tett.
 ► 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 puss (se liste på motsatt side).
 ► En tradisjonell teglmur med kalkpuss skal ikke 

repareres med sementpuss. Da vil det ofte opp-
stå spenninger, fuktansamling og skader. Skader 
utbedres med tilsvarende puss som er brukt opp-
rinnelig (se liste på motsatt side). Ompussing av 
store fasadepartier er søknadspliktig.

 ► Vær oppmerksom på pussens overflate og struk-
tur, bruk tradisjonelle metoder.



204

 ► Hold vegetasjonen nede. 
 ► 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 informasjonsblad: 
• 3.4.2 Vedlikehold av grunnmu-

rer, 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

Bergarten benyttet i sokkel og trapper, samt i Porticus i vestiby-
len i Domus Academica er en lys rød/rosa granitt, Grorudgranitt, 
oppkalt etter bruddlokaliteten i Groruddalen. Bruddet var i drift 
fra før universitetsbygningene ble anlagt på 1840-tallet. Samme 
lokalitet ble også benyttet til Stortingets sokkel, løvene på Løve-
bakken, Basarhallene (Youngstorget) og i Kirkeristen.

Korrekt geologisk betegnelse er syenitt, en dypbergart av hoved-
sakelig alkalifeltspat, plagioklas, noe biotitt, amfibol, pyroksen og 
litt kvarts. Den har en høyere porøsitet, er mer inhomogen og har 
mer markerte foliasjoner enn for eksempel Iddefjordsgranitt.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
 ► Tilsyn bør gjennomføres årlig. Sjekk særlig områ-

der som er utsatt for fuktighet, som områder nær 
terreng, 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.

11.2 Grunnmur 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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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».

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
 ► Reparasjoner bør utføres av en fagperson (blik-

kenslager). 
 ► 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. 

 ► Hvis platenes overflatebehandling skades, er 
det fare for rust, og avkappete plater er utsatt 
for kantkorrosjon. Flekkvise rustangrep fjernes 
med hard nylonbørste eller stålbørste. Ved større 

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. 3. 
utgave

• Riksantikvarens informasjons-
blad: 3.3 Overflatebehandling 
støpejern

11.3 Taktekking med metallplater eller båndtekking

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11

Takene var opprinnelig tekket med jernplater fra Bærums Verk. 
Ved restaureringen som var ferdig i 2014, ble det lagt båndtekket 
tak av patinerte sinkplater 0,8 mm tykke på alle bygningene. 

Både sink og aluminium skades i kontakt med metaller med høy-
ere elektrisk potensial, som kobber, og i kontakt med blant annet 
alkaliske materialer som fersk mørtel og betong, samt bitumen – 
som finnes i en del takpapptyper. 

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
 ► Taktekkingen bør undersøkes jevnlig. Sjekk at tek-

kingen ligger tett og stabilt. Den vanligste skaden 
er utette falser/skjøter og rustdannelser. Bruk kik-
kert 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 
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avflakninger kan stålbørste på drill benyttes; vær 
varsom slik at platen ikke skades. Platen påføres 
snarest en rustbehandlende maling, for eksempel 
jernmønje. Sørg for at overflaten er helt tørr før 
påføring; det bør dessuten være lav luftfuktighet. 
Følg produsentens anvisning, og sørg for at be-
handlingen tetter helt; bruk gjerne to strøk. Avslutt 
med maling/lakk i ønsket farge, gjerne linoljema-
ling over mønje.

 ► Hull i sinkplater kan lappes ved lodding.
 ► Råte i undertak må utbedres.
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 ► 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. 

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-

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

Universitetsbygningene hadde opprinnelig ikke nedløp. Bygning-
enes hovedgesimser av jern ble prydet med løvehoder som skulle 
fungere som utspylere. Løvehodene ble støpt på Bærums Verk etter 
en tremodell skåret av maleren Flintoe. Løvehodene var i funksjon 
bare noen få år før de ble tettet igjen pga. sprutskader på murpus-
sen. Ved siste restaurering ble det også laget nye gesimsprofiler og 
renner og nedløp av sink. Løvehodene er festet til gesimsbeslaget.  

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.

11.4 Takrenner og nedløp

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11
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sjon; et «edelt» metall bør ikke ha avrenning mot 
et «uedelt». Av de vanlige tekkematerialene er 
kobber det edleste, deretter følger bly, jern, sink 
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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 ► 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.

 ► 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.

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

De store vinduene i Domus Academica og de to andre bygningene 
rundt Universitetsplassen er hovedsakelig laget av tre. Vinduene 
har et felt som kan åpnes. Dette feltet er laget av støpejern. Opp-
rinnelig var trolig hele vinduet planlagt utført i støpejern, siden 
originaltegningene finnes i Bærums Verks arkiv. 

Ved restaureringen av fasadene (sluttført i 2014) viste det seg at 
de 160 år gamle trevinduene var i forbausende god stand. De ble 
restaurert på stedet uten å bli tatt ut av karm/murverk. 

De mindre vinduene i kjeller- og loftsetasjen er alle laget av tre og 
har noe ulik alder. 

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.
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 ► 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-

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 gjør malingen myk. 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. 

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
Hvis vinduet går trått, må skadeårsaken finnes og utbedringsme-
tode velges deretter. Skjevsetninger i huset kan gi vinduer som går 
trått. Vindusrammer kan også bli skjeve grunnet dårlige hengsler/
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-
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.

 ► Listverket demonteres 
forsiktig, og det dyttes 
inn mineralull mellom 
karmen og veggen. 
Vindtettende papp kan i 
tillegg stiftes/klebes fast 
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 isolasjons-
evnen. Dette avhenger 
av rammens kvalitet 
(styrke, tykkelse) og 
bevaringsverdien til det 
eksisterende glasset. 
Nye varevinduer kan ha 
energi- eller isolerglass. 
Tiltaket er søknadspliktig.
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MER INFORMASJON
• Riksantikvarens informasjons-

ark: 3.8.2 Vedlikehold av ytter-
dører

• 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 retningslinjer 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 mellomrin-
ger i hengslene. Påfør gjerne litt olje. Hvis skjev-
heter 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 
Domus Academica har høy verneverdi. Ved restaureringen ble de 
restaurert og rettet opp. Det ble også laget kopier av opprinnelige 
dører der det var nødvendig. Utvendig er dørene malt med linolje-
maling i farge NCS 7010-G70Y. Innvendig er dørene i 1. og 2. etasje 
hovedsakelig eikeådret, i kjelleren er de malt i NCS S 2005-Y20R. 

TILSYN OG FOREBYGGING
Kontroller dørene jevnlig:

 ► Sjekk at døra lett lar seg åpne.
 ► Hjørnejern og beslag ses over, og løse skruer 

strammes.
 ► Beslag kan 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 be-
varingsverdi, 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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inntrenging rundt rekkverk/stolper, kan gi spennin-
ger 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 dessuten være lav 
luftfuktighet. Følg produsentens anvisning og sørg 
for at behandlingen tetter helt, gjerne to strøk. 
Avslutt med maling/lakk i ønsket farge.

 ► Hvis det er behov for å supplere eller skjøte skad-

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.

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.
 ► Se etter sprekker i innfestingspunkter. Ekspander-

ende jern, eller frostsprenging som følge av vann-

11.7 Rekkverk og bygningsdetaljer av smijern og støpejern

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11
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de deler av smijern, bør man bruke en jernkvalitet 
som harmonerer med den gamle, f.eks. «ARMCO 
Pure Iron». Dette produktet har bedre rustmot-
stand enn standard jern/stål i dag, og sveiseskjøt-
ene mot det gamle jernet blir bedre.
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MER INFORMASJON
• Riksantikvarens informasjons-

blad: 3.1.1 Murverk: Kalkpus-
sing og 3.1. Murverk: Kalking

• Drange, Aanensen og Brænne 
(2011): Gamle trehus. Histo-
rikk, reparasjon og vedlikehold. 
Gyldendal undervisning

• Askevold, I., Hovind, R., Hur-
um, S., Husaas, B., Nielsen, N. 
P. (1955): Hjemmets vedlike-
hold. Oslo. Teknisk forlag 

11.8 Innvendige overflater av puss

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11

Innvendige vegger av mur er tradisjonelt pusset og malt. I tøm-
merhus brukes puss som beskyttelse av treverket, underlag for 
dekormaling/tapet, og som brannsikring. Pussarbeid 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 ble det utviklet sterkere og tettere 
produkter, som sementbasert puss og malingstyper med organ- 
iske bindemidler (ulike typer oljer og plaststoffer). Slike materialer 
vil ikke på samme måte kunne oppta og avgi fukt. I kjellervegger 
vil det kunne medføre økt konsentrasjon av fukt i veggen. 

Fukt i konstruksjonen vil kunne føre til at maling og puss skaller 
av og kan på sikt gi mer alvorlige skader. Høy trefuktkonsentra-
sjon er også et av kriteriene for etablering av uønskede mikro- 
organismer som mugg og sopp i konstruksjonsdeler av tre som er  
i direkte kontakt med murverket, f.eks. innmurte bjelkeender.

Her følger en oversikt over de vanligste pussmetodene:

SEKKESKURING
Sekkeskuring er en enkel form for puss og er lett å utføre. Rapp-
ing brukes hovedsakelig på mindre viktige steder, som loft, kjel-
lere, uthus og under panel. Tyntflytende mørtel kastes på, og når 
mørtelen er tørr nok, strykes den over med en fuktet murkost. 
Pusslaget blir veldig tynt, og omrisset av hver stein sees tydelig. 

GRUNNING
Som underlag for oppbygging av puss i flere sjikt, starter man all-
tid med påkast av en grunningsmørtel. Den skal være tyntflyten-
de, ha en grovere fraksjon enn de påfølgende lagene, og ha størst 
styrke av de ulike sjiktene. Kastes på med en pusskje og dras av 
med kanten av skjeen som en enkel avretting. Dette sjiktet skal 
ikke skures, men ha størst mulig overflate som sikrer god vedheft 
for neste pussjikt. 

BRETTSKURING
Ved brettskuring påføres først pussen ved påkast eller legging 
med skje, eller pådrag med brett. Dette sjiktet kalles ofte grov-
stokkingen. Man gjør en endelig avretting etter lirer eller på fri-
hånd, tilpasset preget den ferdige veggen skal ha. Etter noe tørk 
kan overflaten brettskures. Fraksjonen i mørtelen avgjør hvor 
glatt overflaten blir når den skures. Denne type sjikt kan gjentas i 
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at fuktbelastningen reduseres. Kombinasjonen 
av treverk, fukt og kalk er spesielt utsatt for ekte 
hussopp, som er én av våre mest alvorlige skade-
gjørere.

 ► 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, mangler ved taknedløp, feil arrondering 
rundt bygget, tekniske føringer inn og ut av kjeller 
som leder inn vann.

 ► 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 bygningen. 

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 
tilsvarende måte som opprinnelig. 

 ► Opprinnelig kalket puss vedlikeholdes med kalk-
basert puss og kalkmaling. Løs maling børstes 
av før tilsvarende ny behandling påføres (silikat-
maling). Tiltaket er søknadspliktig.

flere omganger, men da med korrigert styrkeforhold til foregående 
sjikt. Et sjikt som skal følges av et annet, skal heller ikke glattes/
skures så mye at betingelser for vedheft svekkes. Et vanlig alterna-
tiv til brettskuring er filsing med brett påmontert svamp eller filt.

FINPUSS
Finpuss benyttes gjerne i rom som kjøkken, bad og entré med ol-
jemalte flater, som avslutning over et sjikt som er brettskurt der 
man ønsker en finere overflate. Finpussen har ofte en tykkelse på 
4–8 mm med fraksjon < 1 mm, og trekkes på med trebrett eller 
stålbrett utenpå grovstokkingen (hovedpussen). Overflaten kan 
brettskures, ståles eller filses. Vær klar over at overdreven bruk 
av stålbrettet kan føre til uttrekk av bindstoff i mørtelen og svekke 
vedheften. 

RABITZPUSS
Rabitz består av et pusslag av gips, kalk, sand og nauthår trukket 
opp på et nett av sivmatter, hønsenetting e.l. Pusslaget beskytter 
mot brann og egner seg godt i rom med høyt fuktinnhold. Puss- 
arbeidet utføres på samme måte som beskrevet over. Rabitzpuss 
brukes også til gjenpussing av slisser i vegg for rørføringer o.l. 

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 egnet murmaling som kalkmaling, silikat eller 
limfarge flasser, vurder om veggen tilføres mye 
fuktighet, eller om utførelsen er mangelfull.

 ► Sjekk områder som er utsatt for fukt og sørg for 

 ► Linoljemaling på mur/
puss kan påføres flater 
som tidligere er malt med 
linolje- eller alkydmaling, 
kun løs maling fjernes 
med børste. Hvis andre 
malingstyper er brukt, 
må disse fjernes før 
påføring av linoljemaling. 
Tiltaket er da søknads-
pliktig.

 ► Linoljemaling må ikke 
påføres fersk kalkpuss 
på grunn av faren for 
forsåpning. Kalkpussen 
bør stå ett år før overma-
ling med linoljemaling.

 ► Sementpussreparasjoner 
på kalkpuss bør fjernes 
og erstattes med kalk-
puss. Hvis pussen sitter 
godt, bør man likevel 
vurdere å la den være; 
nedhugging kan gi store 
og uheldige skader på 
muroverflaten.
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 ► Ikke la dammer av vann bli liggende på belegget.
 ► Unngå skurepulver og sterke løsningsmidler.

RENGJØRING
Riktig utført rengjøring er svært viktig for gulvets levetid. Feil-
aktig utført rengjøring kan skade beleggets grunnbeskyttelse og 
vanskeliggjøre fremtidig vedlikehold.

 ► 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, polérbar voks for å forhindre 
pudring, som skyldes svikt i polishen og fører til 

MER INFORMASJON
• Forbo Flooring AS, www.forbo-

flooring.no
• Armstrong, www.armstrong.no
• Byggforsk: Linoleum golvbe-

legg. Egenskaper, vedlikehold 
og innemiljø. Prosjektrapport 
283, 2000

Linoleum framstilles av linolje, harpiks og kork, som tilsettes far-
gepigment og legges på grov strie/jute. Materialet er omtalt alle-
rede på 1600-tallet, men linoleum slik vi kjenner den i dag, ble 
funnet opp av Sir Frederick Walton i 1860. Han etablerte den før-
ste linoleumsfabrikken utenfor London i 1864. Fram til 1970 var 
linoleum det ledende gulvmaterialet i store deler av verden, og det 
var omkring 50 fabrikker i Europa. Bruken avtok i flere år, men 
linoleum har nå fått sin renessanse. Materialet har god slitestyrke 
og er et miljøvennlig valg.

Linoleumsbelegget som er brukt i Domus Academica, er fra den 
tyske fabrikken DLW, som har produsert linoleum siden 1882. 
Man valgte ensfarget belegg type Uni Walton LPX, grønn i kor-
ridorer og ganger, brun i auditorier og kontorer. 

FOREBYGGENDE TILTAK
 ► Inngangspartiet bør være utstyrt med rister og av-

skrapingsmatter, som fjerner grus og salt fra sko.
 ► Flekkfjerning bør skje raskt. Flekker av stoffer som 

setter farge, kan gi varige merker. 

11.9 Linoleum

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11
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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.

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 
vedlikeholdsmetode. Rengjøringen avsluttes 
gjerne med tørrpolering. 

 ► Følg alltid produsentens råd.
 ► Flekker av sjokolade, fett, frukt, is, krem, juice, 

kaffe, brus, saft, te, vin, egg og øl fjernes med 
nøytralt rengjøringsmiddel i lunkent vann.

 ► Asfalt, gummi, olje, skokrem, fargekritt, leppestift, 
tusj og sot fjernes med vaskenafta eller white spirit.

 ► Stearin og tyggegummi kjøles med kjølespray eller 
is i plastpose og skrapes forsiktig vekk etter at det 
har størknet.

 ► Blod fjernes med kaldt vann.
 ► Ekskrementer, oppkast, rust og urin fjernes med 

12 % eddiksprit.
 ► Sigarettglo slipes bort med fin skurenylon og 

eventuelt stålull. Glansen på det slipte stedet kan 
gjenopprettes med porefyller.
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med varmt vann og deretter vann. Fugene kan 
derimot ta skade av for sterke syrer.

 ► Grovrengjøring med natriummetasilikat kan gi 
uoppløselige saltutfellinger. 

VEDLIKEHOLD
 ► Om én flis eller noen få fliser blir ødelagt, bør man 

forsøke å skifte den ødelagte flisen/flisene framfor 
å skifte ut hele flaten. Tiltaket er søknadspliktig. 
Det bør undersøkes om det er mulig å skaffe sam-
me type keramisk flis som eksisterende før man 
benytter en annen type. Utskiftingens omfang må 
også vurderes ut ifra et estetisk hensyn. 

 ► Ved utskifting av større flater med keramiske fliser 
bør man undersøke om det er mulig å få spesial-
produsert tilsvarende type keramisk flis som den 
opprinnelige eller finne en flis som i utseende er 
så nær den opprinnelige som mulig i farge, størr-
else og glansgrad. Tiltaket er søknadspliktig.

MER INFORMASJON
• SINTEF Byggforsk Kunnskaps-

systemer: 571.508 Keramiske 
fliser. Typer og egenskaper

• Askevold, I., Hovind, R., Hur-
um, S., Husaas, B., Nielsen, N. 
P. (1955): Hjemmets vedlike-
hold. Oslo. Teknisk forlag 

Keramiske fliser er tynne plater av brent leire og/eller andre uor-
ganiske råstoffer og brukes i hovedsak som belegg på gulv og veg-
ger i våte og tørre rom, samt på utvendige flater. Keramiske fliser 
kan være glaserte eller uglaserte. I Domus Academica finnes det 
opprinnelige fliser i enkelte rom; Vestibyle og trapperom i 1. etasje 
og i en korridor i kjelleren. Ellers er det nye, keramiske fliser i toa-
letter/garderober fra restaureringen i 2004. 

RENGJØRING
 ► Utfør tørre og våte rengjøringsmetoder etter be-

hov. Flisene vaskes med vann og tåler de fleste 
rengjøringsmidler. Soda (natriumkarbonat) kan 
også benyttes. 

 ► Flekker av sement, kalk eller gips fjernes med 
tresparkel eller gnis med fin stålull (ikke spon). 

 ► Saltutslag kan børstes av med tørr børste. 
 ► Fugene kan impregneres med klinkerolje.
 ► For å fjerne kalkbelegg kan det ved behov vaskes 

med et syreholdig middel. Etterpå skylles det først 

11.10  Keramiske fliser

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11
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RENGJØRING LINOLJEMALTE FLATER
 ► Det bør ikke brukes store vannmengder.
 ► Flatene bør tørres opp raskt etter vask/skylling.
 ► Såpevann bør ikke tørke opp på flatene.
 ► Det må ikke brukes såpe tilsatt slipemiddel.
 ► Vaskemidlene må ikke være sterkt alkaliske. 

 
RENGJØRING LIMFARGEMALTE FLATER

 ► Det må IKKE brukes vann! Vannet vil løse opp og 
fjerne malingen.

 ► Flatene kan støvsuges med påmontert myk bør-
ste.

 ► Rens av flatene foretas med Gumma Panne eller 
Wishab. 

MER INFORMASJON
• SINTEF Byggforsk Kunnskaps-

systemer: 571.508 Keramiske 
fliser. Typer og egenskaper

• Askevold, I., Hovind, R., Hur-
um, S., Husaas, B., Nielsen, N. 
P. (1955): Hjemmets vedlike-
hold. Oslo. Teknisk forlag 

Retningslinjer gitt av Malermester Klaveness: 

Fargene som er brukt ved de antikvariske/dekorative arbeidene i 
Domus Academica, er basert på fargearkeologiske undersøkelser 
foretatt av NIKU. Disse representerer i det vesentligste farger og 
malingstyper fra før 1950/60-årene. Fargene er produsert og ma-
lerarbeidene utført i en tradisjon som i dag ikke er vanlig praksis. 
Med dette menes at malerne den gang helt eller delvis har lagd sine 
egne malinger. Dagens malere utfører bare påføring av ferdig fa-
brikkprodusert maling. Denne omleggingen av malerfaget startet 
i 1950/60-årene.

Produksjon av maling og farger baserte seg tidligere på klassiske 
tørrpigmenter og bindemidler. Dagens malinger og farger baseres 
på helsyntetiske pigmenter og i det vesentligste andre bindemid-
ler, som ikke refererer seg til den gamle tradisjon. 

I romskjemaene er det iht. Norsk Standard referert til NCS. Disse 
kodene må oppfattes som indikasjon/retningsgivende. Den eksak-
te farge må i de fleste tilfeller justeres manuelt ved håndbrekking. 
Hvis dette ikke gjøres, vil resultatet av en eventuell flekk-/oppma-
ling bli meget skjemmende. Ved fremtidige malerarbeider må man 
også være oppmerksom på og etterstrebe flatenes glans.

11.11   Innvendig dekor/farger
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på stedet. Man benyttet ren og armert gips. Armeringen bestod 
som regel av grov strie som ble presset ned i våt gips. Større arbei-
der, slik som gesimser, takrosetter og brannmursomramminger 
ble ofte trukket på stedet der gipsen ble kastet på underlaget med 
en murerskje. 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 i Norge, eller de ble 
masseprodusert 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. 

 ► Når elektriske installasjoner i tilknytning til orna-
menter fjernes, gjøres dette 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 overfla-
ter og gjenstander i verneverdi-
ge bygninger. Utgitt i samarbeid 
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 rappede, 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 stukkarbeidene gradvis avløst av dekor laget av ren, 
armert gips. Med gips var det ikke nødvendig at arbeidet foregikk 

11.12  Himling med stukk og gipsutsmykning

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11
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 ► 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 
limfarge under. Test først ut på et lite 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, modellér 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. 

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 
vil 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.

 ► Mal all innvendig gips og 
stukk med limfarge. 
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linoljeforsterket limfarge, og de kan rengjøres på 
samme måte som tapetene fra Cole & Son. 

VEDLIKEHOLD
 ► Sprekker og skader i tapetet kan lappes med 

tapetbiter som er klippet til slik at mønsteret stem-
mer. For å få til en pen reparasjon, kan det noen 
ganger være hensiktsmessig å klippe lappen etter 
mønsteret i den allerede tapetserte flaten. Alter-
nativt kan man klippe en firkant. For å skjule den 
hvite klippekanten, kan man farge endekanten på 
lappen med fargeblyant i riktig farge. 

 ► Det er viktig å huske på at det er forskjellige typer 
tapeter i de ulike rommene. Disse må håndteres 
slik det står i de respektive bruksanvisninger.

 ► Det er viktig å ikke søle vann utenfor reparasjo-
nen. Hvis man da samtidig gnir, kan det oppstå 

MER INFORMASJON
• Lim och Handtryck, www.

limohandtrych.se
• Cole & Son, www.cole-and-son.

com
• Drange, T., Brænne, J. og 

Aanensen, H.O. (2011): Gamle 
trehus: historikk, reparasjon, 
vedlikehold. Oslo. Gyldendal 
undervisning

Papirtapeter slik vi kjenner dem i dag (på rull med sammenheng-
ende mønster), ble utviklet på 1800-tallet. Før den tiden ble møn-
steret trykt på enkeltark som ble limt sammen til tapetruller. I 
Norge kom tapetproduksjonen i gang på 1880-tallet, noe som be-
tyr at de opprinnelige tapetene i Domus Academica ble importert. 

Under restaureringen i 2004 ble det funnet en tapetrest bak bok-
hyllen på rektors kontor. På bakgrunn av dette funnet ble tapetet 
rekonstruert, slik at rommet i dag framstår i original skikkelse. I 
rom som opprinnelig hadde vært del av private boliger, valgte man 
tidsriktige tapeter hentet fra firmaene Lim och Handtryck og Cole 
& Son. Tapetene er festet på strie der lengdene er sydd sammen for 
hånd etter tradisjonell metode. Hvilken type tapet som er brukt i 
de enkelte rom, er beskrevet i romskjemaene.

RENGJØRING
 ► Tapetene fra Cole & Son Ltd. produseres på 150 

gr. m2 rent papir med ekte pigmenter og limpasta. 
Rengjøring av tapeter av denne typen bør begren-
ses til jevnlig støvfjerning med myk klut/børste. 

 ► Tapetene fra Lim och Handtryck er produsert med 

11.13  Tapet

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11



225

lysere/misfargete partier utenfor reparasjonen. I 
tillegg må man være oppmerksom på at tapetene 
etter hvert kan ha blitt skitne. Da kan bl.a. vann 
løse opp dette og lage skjolder.

 ► Det er viktig at man tar hensyn til bruksanvisnin-
genes opplysning om svelletid, før man fester 
lappen.

 ► Mindre skader på tapetene kan i visse tilfeller 
retusjeres. Omfanget av skaden og reparasjons-
metode må vurderes og utføres av fagperson.
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Nettsider

Store norske leksikon på nett:
• Norge under dansk styre: https://snl.no/Norge_under_

dansk_styre%2F1537-1814 (30.3.2015)
• Universitetet i Oslo: https://snl.no/Universitetet_i_Oslo 

(30.3.2015)
• Norsk biografisk leksikon: Holger Sinding-Larsen:  

https://nbl.snl.no/Holger_Sinding-Larsen (30.3.2015)
• Wikipedia om UiO: http://no.wikipedia.org/wiki/

Universitetet_i_Oslo (30.3.2015)
• SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer på nett, Byggforsk-

serien
• Marstein, Nils (2001): Chr. H. Grosch, Christianias byutvikler: 

http://tux1.aftenposten.no/meninger/kronikker/d207969.htm 
(30.3.2015)

Arkiv 
• Oslo kommune, Byarkivet
• Nasjonalmuseet - Arkitektur
• Riksantikvarens arkiv

Kildehenvisninger

Skriftlige kilder

• Statsbygg: Landsverneplan for kunnskapssektoren.  
Kunnskapsdepartementet

• Statsbygg: Domus Academica, Universitetet i Oslo,  
Karl Johans gate 47, Rehabilitering og restaurering.  
Ferdigmelding nr. 636/2004

• Aslaksby, Truls: Universitetsanlegget i sentrum, i Berre, Nina 
et. al. (2011): Byen og Blindern – Universitetet i Oslo 200 år, 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

• Aslaksby, Truls i samarbeid med Ulf Hamran (1986):  
Arkitektene Christian Heinrich Grosch og Karl Friedrich 
Schinkel og byggingen av Det Kongelige Frederiks Universi-
tet i Christiania, Alvheim & Eide akademisk forlag

• Brandsæter, Signe og Svein Engelstad (2011):  
Kunnskap – Samlinger – Mennesker. Universitetsbiblioteket 
og forskningen gjennom 200 år, Unipub forlag

• Collett, John Peter (1999): Historien om Universitetet i Oslo, 
Universitetsforlaget

• Hamran, Ulf (1960): Schinkel og Norge, i St. Hallvard nr. 
38/1960, Aschehoug & Co
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