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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 samme status som 
vedtaksfredete kulturminner. Riksantikvaren fant det hensikts-
messig å formalisere vernet av statens verneverdige anlegg gjen-
nom fredning ved forskrift. Fredningen av universitetsanlegget i 
sentrum omfattet 5 bygninger, Universitetsplassen og hagene sør-
øst 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 forvaltnings-
plan for hagen og plassen.

1.2  |  FORMÅLET MED FORVALTNINGSPLANEN
Universitetet i Oslo har 10 fredete bygninger i Oslo sentrum. Fem 
av bygningene ligger i Karl Johans gate 47. Det er laget én forvalt-
ningsplan for hver bygning. Formålet med planen er at forvaltnin-
gen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til 
den enkelte bygning, blir ivaretatt. Planen skal være langsiktig og 
premissgivende for forvaltningen, med sikte på å ivareta kultur-
minneverdiene og sikre videre bruk.

Forvaltningsplanen inneholder detaljert registrering og doku-
mentasjon. Planen gir en avklaring om hva som er søknadspliktige 
tiltak og gir retningslinjer for nødvendig kontakt med rett kultur-
minnemyndighet. Planen skal være et nyttig verktøy i den dag- 
lige driften, der man kan finne svar på hvordan vedlikehold skal 
utføres, samt være et hjelpemiddel i den langsiktige planleggingen.  

Forvaltningsplanen beskriver retningslinjer for bygningen og  ver-
neverdier og forhold som må ivaretas ved vedlikehold, rehabilite-
ring og endring. 

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

Kulturminner er ressurser som skal brukes. En fredning betyr derfor ikke at det legges lokk på all fremtidig 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.

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 føresegn-
er om forvaltning av stat-
lege kulturhistoriske eige-
dommar” av 01.09.2006
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1.3  |  OPPLYSNINGER OM BYGNINGEN

Anleggets navn Universitetet i Oslo

Bygningens navn Domus Bibliotheca

GAB-nummer 80487835

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, 
Holger Sinding-Larsen

Vernestatus Fredet

Verneomfang Eksteriør og interiør, hagen og Universitetsplassen

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

Fredningskartet for universitetets bygninger i sentrum. Fredete bygninger er mark-

ert med mørk blåfarge.
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2.1  |  FORMELT GRUNNLAG FOR FREDNING

Domus Bibliotheca er fredet i medhold av kulturminneloven § 
22a, jf. § 15. Fredningen er vedtatt ved forskrift av 4.5.2001.

2.2  |  OMFANGET AV FREDNINGEN

Sitert fra fredningsforskriften:

«Eksteriør og interiør, samt hagen og Universitetsplassen.»

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-
genes opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det 
arkitektoniske uttrykket og detaljering som fasadeløsning, 
eldre dører og vinduer, materialbruk, overflater og dekor 
skal opprettholdes.

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

Domus Bibliotheca ligger i det vestre hjørnet av eiendommen, mellom 

Karl Johans gate og Frederiks gate. Kart: Riksantikvaren

2
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2.4  |  BEGRUNNELSE FOR FREDNINGEN

Sitert fra fredningsforskriften: 

«Universitetsbygningene i Karl Johans gate ble bygget 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. Utskiftning 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 kar-
akter 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.

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

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

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

3.3  |  SAKSBEHANDLINGSREGLER

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

3.3.2  Saksgang
Bygningsmessige tiltak som går ut over vanlig vedlikehold, skal 
godkjennes av antikvariske myndigheter (Riksantikvaren eller 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 Riks- og Byantikvaren 
skal kunne foreta en god og forsvarlig vurdering av tiltaket, må sa-
ken være tilstrekkelig opplyst. Det må klart framgå hvilke inngrep 
og tilføyelser som ønskes gjennomført. Omfanget av dokumenta-
sjon som skal følge søknaden, vil variere fra sak til sak, men god 
dokumentasjon vil ofte sikre raskere saksbehandling. 

3 Generelt om vern og saksbehandling

Søknaden bør 
inneholde:

• Søkers navn, adresse, 
telefonnummer og ev. 
kontaktperson

• Kart med avmerking av             
kulturminnet, bygningens 
navn/adresse

• Beskrivelse av nåværende 
situasjon med fotografier

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

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

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

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

• Henvisning til eventuelle 
styringsdokumenter, ved-
tak, møter e.l. der tiltaket 
er omtalt
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4.1  |  GENERELT
Kulturminneloven og plan- og bygningsloven er to selvstendige 
lover som forvaltes av ulike instanser. Hvis et tiltak utløser søk-
nadsplikt etter begge lovverkene, skal det foreligge to tillatelser før 
tiltaket igangsettes. Kulturminneloven forvaltes av Riksantikva-
ren. (For kommunale og private eiendommer og enkelte statlige 
eiendommer er forvaltningsmyndigheten delegert til fylkeskom-
munene/Byantikvaren i Oslo.) Riksantikvarens vedtak kan påkla-
ges til Klima- og miljødepartementet. 

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.

Søknad om tiltak på bygninger i verneklasse 2 skal behandles av 
fylkeskommunene/Byantikvaren i Oslo som del av kommunens 
saksbehandling. Statlig eier har en forpliktelse til og selvstendig 
ansvar for å ivareta bevaringsverdiene innenfor verneklasse 2. 
Riksantikvaren skal kun ha enkeltsaker til uttalelse der det er søkt 
om riving.

4.2  |  UNNTAK FRA TEKNISK FORSKRIFT
I 2010 kom en ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK-
10, som blant annet stiller skjerpete krav til energibruk, brannsik-
ring og universell utforming. Det kan gjøres unntak fra energikrav 
for bygninger med definert bevaringsverdi. Ifølge TEK-10 § 14-1 
heter det: «For tiltak der oppfyllelse av krav i dette kapittel ikke 
er forenlig med bevaring av kulturminner og antikvariske verdier, 
gjelder kravene så langt de passer.» Unntak innebærer at bestem-
melsene i TEK-10 ikke gjøres gjeldende; det skal dermed ikke sø-
kes dispensasjon. 

Kravene til universell utforming er nedfelt i plan- og bygnings- 
lovens formålsparagraf og i diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven. Disse kravene er sterke, men det kan gjøres unntak for fred- 
ete og bevaringsverdige bygninger. Målet er å bedre tilgjengelig- 
heten og å finne tilpassete løsninger forenlige med kulturminne-
verdiene. Målet om økt tilgjengelighet er også nedfelt i kgl. res. av 
01.09.2006, «Forvaltning av statens kulturhistoriske eigedomar».

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 de inn Riksantikvarens  
uttalelse, slik at kulturminnemyndighetene avgir samlet uttalelse.

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 bygnings-
delene, som kledning, vinduer, dører, listverk og overflatebehand-
ling, så langt det er mulig. Vedlikeholdet skal, om mulig, skje på 
samme måte som da huset ble bygd, med opprinnelig teknikk, 
utførelse og materialbruk. Ifølge kulturminneloven § 17 har eier 
vedlikeholdsplikt for fredete eiendommer og plikt til å forhindre 
at fredete bygninger forfaller.

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

Eksempler på vanlig vedlikehold:

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

• Små reparasjoner av murverket med samme type  
betong, tegl og mørtel 

• Små reparasjoner av taktekking med samme  
materialbruk som eksisterende

• Utskifting av skadet enkelttegl med tegl av tilsvarende 
farge, størrelse og overflate.

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 framfor å  

skifte ut. 
• Ved vedlikehold og eventuell utskifting skal det brukes 

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

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

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

• Endringer skal om mulig være reversible. Når behovene 
endrer seg, kan de nye elementene fjernes og bygnin-
gen vil framstå slik den var før endringen.
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5.3  |  HVA ER ET SØKNADSPLIKTIG TILTAK?
Utskifting av bygningselementer og materialer og alt arbeid ut 
over vanlig vedlikehold på bygningens eksteriør eller de deler av 
interiørene som omfattes av vern, er 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. 
etablering av nye rømningsveier, tilpasning til UU, trekking av 
nye kabler, rør og lignende

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

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

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 søk-
nadspliktig. Søk råd dersom det oppstår tvil om hvor grensen går 
mellom vedlikeholdstiltak og søknadspliktige tiltak.

Eksempler på vedlikehold/søknadsplikt

Pussete og malte over-

flater kan vedlikeholdes 

med tilsvarende puss og 

maling som eksisterende 

ved små reparasjoner. 

Restaurering av større 

felt er søknadspliktig.

Fuger i grunnmuren kan 

spekkes med mørtel tilpasset 

den eksisterende.

Dører og annet treverk kan 

vedlikeholdes med tilsvaren-

de maling i samme farge og 

glansgrad som eksisterende. 

Endring er søknadspliktig 

og skal gjøres i samråd med 

Eiendomsavdelingen.

Bygningsdetaljer av støpe-

jern kan vedlikeholdes med 

tilsvarende maling i samme 

farge og glansgrad som 

eksisterende.
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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 offentlige rom) eller er utlånt fra Oslo kom-
mune. Universitetet har forvaltningsansvaret for samtlige kunst-
verk i universitetets bygninger og anlegg uavhengig av eierforhold.  

6.2  |  KUNSTVERKENES VERNESTATUS
Mange av kunstverkene i UiOs samling befinner seg i bygninger el-
ler parker som er fredet eller i verneklasse 2. I fredningsforskrift- 
en 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 Fy-
sikkbygningens vestibyle er ikke behandlet spesifikt. 

Dette forholdet er drøftet med Riksantikvaren, som har gitt føl-
gende tilbakemelding: «Til tross for at kunst ikke er nevnt spe-
sifikt i alle beskrivelser av fredete interiører, er Riksantikvaren 
klar på at integrert kunst er en integrert del av rommet og der-
med 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 utsmykning i Aulaen, Per Krohgs ut-
smykning i Fysikkbygningen og Søren Ubisch’ utsmykning i Do-
mus Academica. Enkeltverk med en arkitektonisk tilpasset plas-
sering 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 interiører/
eksteriører/utomhus og 
skal i saksbehandlingen 
behandles og vurderes 
som fredet.

Riksantikvaren

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

tilbakemelding etter møte 8.5.2015
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NÅR GJØKEN BYGGER REDE (ROM 114)
Kunstner
Bjørn Carlsen 

Beskrivelse av kunstverket
Bestillingsverk etter lukket utsmykningskonkurranse i regi av 
Utsmykkingsfondet for offentlige bygg (nå KORO) i forbindelse 
med rehabiliteringen av bygningen.

Særlige hensyn
All behandling av maleriet må gjøres av konservator. Eventu- 
ell demontering og remontering må gjøres av fagfolk. Ved byg-
ningsmessige tiltak må maleriet enten fjernes eller dekkes til. 
KORO skal kontaktes dersom det oppstår problemer i forhold til 
forvaltning, drift og vedlikehold.
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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
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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

3

1

4

2
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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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VERNEHENSYN
Sammen med de andre sentrumsbygningene regnes 
Domus Bibliotheca som et av landets hovedverk 
innen nyklassisismen. Bygningen holder meget høy 
arkitektonisk kvalitet og fremstår som godt bevart, 
og ikke minst ivaretatt, innenfor sine rammer. 
Domus Bibliotheca har høy, nasjonal verdi. 

Bygningen har vært i aktiv, vekslende bruk siden 
oppføringen. Den startet som, i hovedsak, et stort rom 
med bokhyller fra gulv til tak. Da biblioteket flyttet 
ut, til Solli plass, og tre medisinske institutter inn, 
ble bygningen gjort om til kontorer, laboratorier og 
undervisningsrom. Dette ble gjort rundt 1914, ved 
arkitekt Holger Sinding-Larsen. 

I 1986 ble heissjakten utvidet noe, 30 cm. har vært 
nevnt. I og med at alle byggesakene krevde tegninger 
over alle berørte etasjer, ga dette et “eksisterende” 
tegningssett for nesten hele bygningen fra 1986, uten 
at det da var snakk om en større ombygging. 

På 1990-tallet flyttet medisin ut og jus inn. Det var 
da påkrevd med en ny transformasjon av bygningen, 
ved arkitekt Ola Natvig. Denne hovedombyggingen

av 1994 er fortsatt i stor grad eksisterende situasjon, 
inkludert fargevalg, som etter Riksantikvarens ønske 
ble basert på eldste farge. FDV-dokumentasjonen fra 
denne hovedombyggingen er ofte nyeste kilde, og den 
vi har basert oss på for malingstype og fargekoder. 
Disse må alltid kontrolleres på stedet. 

Bygningen ble nylig refundamentert, dette er synlig 
i kjeller, og har påvirket denne, da det foregikk arbeid 
i gulvet. Gulv og vegger i kjeller er i stor grad nymalte.

I katalogen har vi referert til hovedombyggingen/
perioden informasjon er tilknyttet, heller enn spesifikt 
år; en hovedombygging av denne størrelsen foregår 
jo over noe tid, men dette grepet er gjort for å gjøre 
stoffet mer tilgjengelig. Tegninger ligger som vedlegg 
for spesielt interesserte. 

Det er også verdt å nevne at tegningene fra hoved-
ombyggingen i 1914 ikke er “bygget som”, men plan-
lagt bygd. Der det er avvik mellom tegninger fra om- 
byggingen av 1914 og tegningssettet fra 1986, kan 
1986-versjonen være “som bygget”, ikke en faktisk 
endring. 

Interiør

NB! Nyere panelovner er ikke 
tatt med under fast inventar på 
romoversikten. Disse behandles 
med tilsvarende produkter og 
utførelse som eksisterende (de er 
delvis malt i veggfargen), fjerning 
er søknadspliktig, da det berører 
veggen.
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1. etasje
Domus Bibliotheca

I Domus Bibliothecas første etasje finner vi i dag 
Juridisk bibliotek: biblioteksareal og inngangshall, kontorer 
(for bibliotekarer), et møterom og driftsrom.

Etasjen ble ombygd i vesentlig grad, ved arkitekt Holger 
Sinding-Larsen, rundt 1914. Biblioteksbygningen som 
arkitekt Grosch tegnet, hadde opprinnelig ett stort hoved-
rom, biblioteksrommet. Sinding-Larsen delte dette rommet 
opp i tre etasjer, med betongdekker. Det var behov for 
mer areal til undervisning og forskning ved et voksende 
universitet. Vestibylen ble i denne ombyggingen tegnet med 
Groschs inngangshall i Domus Academica som forbilde.

Da Ola Natvig Arkitekt MNAL fikk oppdraget med å tilpasse 
bygningen til nye behov etter medisinernes utflytting i 1990, 
var første etasje preget av flere midlertidige ombygginger, 
med mange kontorer, laboratorier og hemser og uten 
større, åpne arealer, utenom inngangshallen og det gamle 
biblioteksværelset mot Universitetsplassen. Bygningen ble 
i noen grad tilbakeført til biblioteksfunksjonen, med større, 
åpne rom, og da særlig Den Drolsumske Lesesal, etablert i 
1880, som ble tilbakeført fra auditorium til lesesal i 1994.
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7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Trapperommet (med bitrapp fra kjeller til loft) sees første gang på arkitekt- og 
ingeniørtegninger fra hovedombyggingen av 1914, i detaljtegninger trapp. På 
tegningen sees en lettvegg, denne er senere fjernet. Sinding-Larsen beskriver i 
byggesøknaden “2 trappe fra kjelder til loft i fløien mot Frederiksgate”. Tidligere 
nisje for tofløyet dør mot lesesalen (da auditorium) sees på tegninger fra hoved-
ombyggingen av 1914 og fra 1986, men finnes ikke i dag.  

På tegninger fra hovedombyggingen i 1914 sees en dør inn til daværende rom 
28, dyrelab, på samme sted som en i dag ser en nisje i veggen (bildet til høyre). 
Uvisst om dette er samme åpning, og hvorfor den er så lav. Situasjonen i dag er 
som på tegninger fra hovedombyggingen i 1994.

Trapperommet er godt bevart fra Sinding-Larsens hovedombygging i 1914. 
Rekkverket er sannsynligvis fra denne ombyggingen, og det er viktig å bevare. 
Spor etter ombygging, slik som dør- og vindusnisjer, skal også i prinsippet 
bevares.

Trapp til andre etasje er en vinkeltrapp.Kjellertrappen er en enklere rettløps-

trapp.

HjørnedetaljSynlig bæring i trapp mellom første 

og andre etasje

Rekkverk festet mot vegg.

NAVN: Trapp
FUNKSJON: BITRAPP 
ROM: 100
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 (vannløselig, 
vinylacetat kopolymerbasert interiørmaling)/
Jotun Fenom
Vegg: 1005-G80Y
Malt sokkel og gerikter: 4005-G80Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør med tre fyllinger, antagelig 
er døren nyere på grunn av brannkrav i 
trapperom.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekoder: 3005-G80Y, gerikter: 4005-G80Y

Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle 
inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.

Gulv
Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm
Opptrinn: malt, fargekode 4005-G80Y 

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. 
Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 
jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Rekkverk, fargekode 7010-G10Y, malt med 
Fenom, Fenomix eller Bengalakk. Håndlist på 
vegg skiller seg noe fra rekkverk og kan være 
nyere, men håndlist montert på vegg og rekk-
verk forankret i gulv er sammenføyet i lofts-
etasjen, hvilket taler imot aldersforskjell.

Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning
En takplafond og ett lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov,  

armatur og kuppel kan ikke endres uten god-
kjenning fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Trapperommet (med bitrapp fra kjeller til loft) sees først på arkitekt- og ingeniør-
tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Sinding-Larsen beskriver også i bygge-
søknaden “2 trappe fra kjelder til loft i fløien mot Frederiksgate”. Trappen ser 
ut til å være en enklere 180° trapp på tegningene, og tilsvarende i tegninger fra 
1986. Dette er antakelig en feil. Ingeniørenes tegninger fra hovedombyggingen 
i 1914 går mer i detalj, og de viser trapp lik dagens situasjon. Dagens treleddete 
svingtrapp ser også ut til å være eldre enn 1986. 

Tidligere nisje for dør mot auditorium, fra 1994 lesesal, sees på tegninger 
fra hovedombyggingen av 1914 og fra 1986, men finnes ikke i dag. Vinduer mot 
rom 138 sees på tegninger fra hovedombyggingen i 1914 som ett større vindu 
(men dette kan skyldes detaljeringsnivå i tegning) og fra 1986. Vinduene er i 
dag gjenmurt, men nisjene er beholdt. Situasjonen i dag er som på tegninger fra 
hovedombyggingen i 1994. 

Trapperommet er godt bevart fra Sinding-Larsens hovedombygging i 1914, 
trapp med rekkverk er sannsynligvis fra denne ombyggingen og viktig å bevare. 
Spor etter ombygging, slik som dør- og vindusnisjer, skal også bevares.

Dør mot rom 138Dør mot rom 126Håndlist og øvrig rekkverk Spor etter tidligere vinduer, sett fra 

rom 138.

Forankring rekkverk

NAVN: Trapp
FUNKSJON: BITRAPP
ROM: 101
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
Vegg: 1005-G80Y
Malt sokkel og gerikter: 4005 G80Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To nyere fyllingsdør med tre fyllinger, 
antagelig er døren nyere på grunn av 
brannkrav i trapperom.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Dører: 3005-G80Y, gerikter: 4005-G80Y

Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle 
inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv
Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm
Opptrinn: 4005-G80Y

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. 
Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 
jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Rekkverk, fargekode 7010-G10Y, malt med 
Fenom, Fenomix eller Bengalakk. Håndlist på 
vegg skiller seg noe fra rekkverk og kan være 
nyere, men håndlist montert på vegg og rekk-
verk forankret i gulv er sammenføyet i lofts-
etasjen, hvilket taler imot aldersforskjell.

Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning
En takplafond og ett lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov,  

armatur og kuppel kan ikke endres uten god-
kjenning fra Eiendomsavdelingen.



38

7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Vestibylen er en forseggjort inngangshall, med monumentaltrapp og kassettak 
holdt oppe av søyler. Rommet har rød limfarge på veggene, natursteinsgulv og 
tre tofløyete inngangsdører. Rommet ble kraftig ombygd ved hovedombyggingen 
av 1914, med inspirasjon fra Domus Academica. På Groschs tegninger var det 
samme arealet delt i to rom: «Vestibule» nærmest plassen og «Udlaansværelse» 
innenfor. Tre dører førte inn fra Vestibylen, til hhv. rommene på hver sin side og 
til «Udlaansværelset». Herfra var det to passasjer videre inn i bygningen, plassert 
på samme sted som i dag, og tre vinduer ut mot bakgård (bakgården er i dag 
innebygd, arealet er ekspedisjon, korridor og lesesal).  

Dagens situasjon sees først på tegninger fra Sinding-Larsens hovedombygging 
i 1914, med unntak av rommene 129 og 133, som i dag oppfattes som en del av 
vestibylen. S-L angir i byggesøknaden “1 trapp fra 1ste til 2den etg. i frontfløien” og 
søyler i “hartcement”, som utforing av “forhendværende søiler” (anbud ca 1914).

Det er viktig å bevare detaljer i interiøret som himling, farger/malingstype, 
trekninger og utforming av søyler og pilastre. Plakater og lignende må ikke festes 
på interiøret, med unntak av i de innglassete oppslagstavlene.

Utstillingsmontre

Hovedinngangsdører

Overlys over hovedinngangsdørerDorisk søyle/himling: rundt kapitél 

(søylehode), firkantet abakus, og 

bjelkelag 

Håndlist trappOppslagstavler, innglassete

NAVN: Vestibyle
FUNKSJON: VESTIBYLE
ROM: 102
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling med synlige dragere og 
trekninger. Pusset med kalkpuss, himlinger 
malt med Uniplast 07 matt maling. Fargekode 
himling 0502R, dragere 3010-Y10R. I 1914 ble 
andre etasjes gulv beholdt (fra Grosch) i rom 
mot Universitetsplassen. Etasjeskillet er altså 
trolig opprinnelig. Ved hovedombyggingen i 
1994 ble det lagt noe gips(plater) i himling, for 
å skåne det eksisterende (endringsmelding).

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Kalkpussete vegger malt med limfarge. Fargen 
er omtalt som “tilsvarende original pompeiansk 
rød limfarge” i ferdigmeldingen fra Statsbygg, 
1994. Pilaster 3010-Y10R, kapitel belagt med 
komposisjonsgull, overmalt med bronse, er 
beholdt. Søyle: 3010-Y10R. Base: eks. oppkant 
males: 8005-G80Y. Kapitel: eks. "pute" m/
bronse beholdt. 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. 

Dører
Tre tofløyede utgangsdører med fasetterte 
fyllinger. Tre tilhørende overlysvinduer med 
diagonalstilte småruter. Midterste dør har 
sparkeplate i messing. Innvendige dører er 
malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg og kjemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører 8005-G20Y, trukne gerikter 
3010-Y10R. (Utvendige dører oppgis malt med 
Gjøco Herregård Olivengrønn nr. 1414 i 1994, 
men er malt nylig, se også eksteriør).

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv Gulv i naturstein, reparert i 1994 med natur-
steinsfliser fra S. Sigvartsen Steinindustri A/S. 
Skifer: Sel/Royal og Møen
Skifer-, vegg- og pilastersokler, gulvfliser fra 
A/S Valdres Skiferbrud (kontrakt 1917).

Vedlikehold skal skje med samme materiale og tek-
nikk som opprinnelig, endringer er søknadspliktige.

Fast inventar
Oppslagstavler m/lamper, utstillingsmontre. 
Faste innredninger males med Fenom, Feno-
mix eller Bengalakk, fargekode 8005-G20Y.

Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning
Ni takplafonder og ett lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.



40

7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Rom 129 er rommet ved siden av inngangshallens monumentaltrapp, mot Karl 
Johans gate. Rommet oppleves som del av inngangshallen. Som nevnt for rom 
102 ble vestibylen ombygd ved hovedombyggingen av 1914. Rom 129 er i tillegg 
annerledes enn tegninger fra ombyggingen i 1914: tegningene viser en smalere 
passasje fra 102 til 129 enn dagens situasjon. Døren inn til rom 140 er bredere 
på tegningen fra da enn i dag. Dagens gjenmurte dør finnes ikke på tegninger 
fra hovedombyggingen av 1914 (rommet innenfor er mørkerom). Passasjen inn 
under hovedtrappen finnes heller ikke. Korridoren denne ledet til, med dører til 
kjellertrapper, har adkomst fra et bakenforliggende rom (se rom 133). 

På tegninger fra 1986 er det en dør der vi i dag ser gerikter og nisje. Dør inn 
til 140 ser ut til å ha samme bredde som i dag. Dagens dør er eldre og kan ha 
blitt flyttet hit. Den ser ut til å ha samme dimensjoner som passasjene inn til 
rommene 129 og 133, fra vestibylen, på tegningene fra hovedombyggingen i 1914. 
Døren kan være gjenbrukt derfra, eller endringer kan ha blitt gjort allerede under 
ombyggingen. Det er viktig å bevare detaljer i interiøret, som himling, farger/
malingstype, trekninger og utforming av pilastre. 

Rom 129, sett fra 102. Merk tidligere dør-

åpning med messingluke for retur av bøker.

Korridor under indre hovedtrapp, med  

dører for trapper til kjeller

Dør inn til biblioteket, med nyere 

dørvrider

Håndlist Plantegning fra Sinding-Larsens om-

bygging i 1914, med smalere passasjer 

inn til 129 og 133

NAVN: Vestibyle
FUNKSJON: VESTIBYLE
ROM: 129
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling med synlige dragere og 
trekninger. Pusset med kalkpuss, himlinger 
malt med Uniplast 07 matt maling. Fargekode 
himling 0502R, dragere 3010-Y10R. I 1914 ble 
andre etasjes gulv, fra Grosch, beholdt i rom 
mot Universitetsplassen, etasjeskillet er altså 
mulig opprinnelig. Ved hovedombyggingen i 
1994 ble det lagt noe gips(plater) i himling, for 
å skåne det eksisterende (endringsmelding).

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Kalkpussete vegger malt med limfarge. Fargen 
er omtalt som “tilsvarende original pompeiansk 
rød limfarge” i ferdigmeldingen fra Statsbygg, 
1994. Limmaling er en tradisjonsmaling som 
smitter av (også etter at den har tørket), og 
påvirkes av slitasje. Overflaten er matt og 
livfull. Se stort bilde på motstående side.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. 

Dører
Eldre, tofløyet dør med flaggposthengsel og 
nyere dørvrider. Passasje mot korridor til 
kjellertrapp. For dører ned til trapp (i korridor 
under indre hovedtrapp), se rom 133 på neste 
oppslag. Maling med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 
35V. Fargekode dører 8005-G20Y, trukne 
gerikter 3010-Y10R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
Gulv i naturstein, reparert i 1994 med natur-
steinsfliser fra S. Sigvartsen Steinindustri A/S. 
Skifer: Sel/Royal og Møen
Skifer-, vegg- og pilastersokler, gulvfliser fra 
A/S Valdres Skiferbrud (kontrakt 1917).

Vedlikehold skal skje med samme materiale og tek-
nikk som opprinnelig, endringer er søknadspliktige.

Fast inventar
Messingluke for retur av bøker Fast inventar er omfattet av vernet, endringer er 

søknadspliktige. Messingluka kan pusses, men ikke 
overmales.

Belysning
En takplafond Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Innerste del av vestibyle, til høyre for hovedtrapp, med en dør og en passasje. 
Vestibylen er som nevnt for rom 102 endret siden Groschs tid. Rom 133 er i tillegg 
endret i forhold til tegninger fra hovedombyggingen av 1914: tegningene viser en 
smalere passasje inn til rommet enn dagens situasjon (se rom 129). 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1914 sees en dør på rommets endevegg, 
denne er i dag en hel, slettpusset veggflate. Døråpningen inn mot det som i dag 
er rom 103, er mindre enn døren inn til biblioteket (se 129), men fortsatt bredere 
enn dagens situasjon. Passasjen med trapp under hovedtrappen finnes heller 
ikke. Korridoren denne ledet til, med dører og kjellertrapper, har adkomst fra et 
bakenforliggende rom. Dagens situasjon sees først på tegningene fra 1986. 

Dagens dør er eldre og kan ha blitt flyttet hit. Den ser ut til å ha samme 
dimensjoner som passasjene inn til rommene 129 og 133, fra vestibylen, på 
tegningene fra 1914. Døren kan være gjenbrukt derfra, eller endringer kan ha blitt 
gjort allerede under ombyggingen. Det er viktig å bevare detaljer i interiøret, som 
himling, farger/malingstype, trekninger og utforming av pilastre. 

Eldre dører av ukjent dato, til trapper ned 

mot kjellerrom (blant annet toaletter)  

Korridor til 129, til kjellertrapperEldre dørvriderUlike natursteinsmaterialer i gulvDelvis nyere gulvfliser

NAVN: Vestibyle
FUNKSJON: VESTIBYLE
ROM: 133
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling med synlige dragere og 
trekninger. Pusset med kalkpuss, himlinger 
malt med Uniplast 07 matt maling. Fargekode 
himling 0502R, dragere 3010-Y10R. I 1914 ble 
andre etasjes gulv, fra Grosch, beholdt i rom 
mot Universitetsplassen, etasjeskillet er altså 
mulig opprinnelig. Ved hovedombyggingen i 
1994 ble det lagt noe gips(plater) i himling, for 
å skåne det eksisterende (endringsmelding).

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Kalkpussete vegger malt med limfarge. Fargen 
er omtalt som “tilsvarende original pompeiansk 
rød limfarge” i ferdigmeldingen fra Statsbygg, 
1994. Limfarge er en tradisjonsmaling som 
smitter av (også etter at den har tørket), og på-
virkes av slitasje. Overflaten er matt og livfull.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Øvrig vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. 

Dører
Eldre, tofløyet dør med eldre dørvrider og 
hengsel inn til 103. To eldre dobbeltdører ned 
til kjeller (K02/K08), i korridor under indre 
hovedtrapp, med eldre håndtak og flaggpost- 
hengsler. Disse dørene er fyllingsdører med to 
fyllinger, de øverste i trådglass. Malt med Jotun 
Fenom og Fenomix eller HP Färg och Kemi AB 
- 133 HP Exolit 35V. Fargekode 8005-G20Y, 
trukne gerikter 3010-Y10R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
Gulv i naturstein, reparert i 1994 med natur-
steinsfliser fra S. Sigvartsen Steinindustri A/S, 
Skifer: Sel/Royal og Møen
Skifer-, vegg- og pilastersokler, gulvfliser fra 
A/S Valdres Skiferbrud (kontrakt 1917)

Vedlikehold skal skje med samme materiale 
og teknikk som opprinnelig, endringer er 
søknadspliktige.

Belysning
En takplafond Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Rom 103 er en mindre hall, for gjennomgang, med seks dører/passasjer. Dette 
rommet finnes ikke på tegninger fra Grosch, men er resultat av ombygginger. På 
tegninger fra hovedombyggingen av 1914 finnes det et mindre rom, “Forrum og 
garderobe”. Rommet har seks dører/passasjer, inkludert passasje til trapperom. 
Naborommet 104 er større enn i dag, på bekostning av 103. I 1986 ser en at rom 
103 har fått dagens størrelse, også da kalt forrom, men med syv dører/passasjer. 
I 1994 er rommet betegnet hall og har fått endelig utforming som i dag. 

Rommet har fem dører, alle eldre: tre ådrete, tofløyete fyllingsdører med 
fire fyllinger i høyden (sannsynligvis gjenbruksdører), og to fyllingsdører med 
tre fyllinger i høyden. Det er også en passasje til kjellertrapp, med veggsøyler, 
veggkapiteler og arkitrav. Himlingen har trekninger. Rommet er tilnærmet 
kvadratisk, med større dører, detaljer i interiøret og høy himling. Dette gir 
rommet en romlig kvalitet, på tross av at det er et logistisk knutepunkt med 
relativt mange dører. Det er viktig å bevare detaljer i interiøret (trekninger, 
gerikter, omramming trapp, eldre dører, ventilasjonsrist i messing), 
himlingshøyde og rommets kvadratiske form. 

Nyere, malte plater i veggliv.  Antatt å 

skjule tekniske føringer. 

Eldre dørvrider

Eldre hengsel, med eikenøttknoppTrekning i himlingGeriktOmramming trapp med veggsøyler, 

veggkapitel og arkitrav 

Eldre ventilasjonsrist i messing

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 103
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling med trekninger. Pusset 
med kalkpuss, himlinger malt med Uniplast 07 
matt maling. Fargekode himling 0502R 
I 1914 ble andre etasjes gulv, fra Grosch, 
beholdt i rom mot Universitetsplassen, 
etasjeskillet er altså mulig opprinnelig.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
Veggfarge: 3050-Y40R, Pilaster: 1002R
Kapitel: Eks. er beholdt (gullmaling el.l.)
Trukne gerikter: 1002-R, fotlister: 1502-R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre, eikeådrete dører. Tre tofløyete fyllings-
dører, med fire fyllinger i høyden, og eldre 
beslag og hengsler, dørvridere og nøkkelskilt. 
Passasje mot 118 trapperom. To enfløyete 
fyllingsdører med tre fyllinger i høyden og 
eldre beslag, dørvridere og nøkkelskilt. Malt 
med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg 
og kjemi AB - 133 HP Exolit 35V. I 1994 var 
en stor del av de ådrete dørene i god stand 
og ble bare retusjert. Så langt mulig, ble 
gjenbruksdører med eikeådring gjenbrukt i 
første og andre etasje (Statsbygg 1993).

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-59, 2,5 mm.
Det var et uttalt ønske fra arkitektene (brev 
Ola Natvig Arkitekt MNAL 1993) å bevare “de 
gamle gulvene i 102, 143 og 144”. I og med at 
det i FDV er oppgitt ny linoleum for rom 102, 
lyktes det nok ikke for dette rommet.

Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 
jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan nyere 
linoleumsbelegg skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.
Dersom gulvbelegget er eldre, er utskifting og 
annen endring søknadspliktig.

Fast inventar
Eldre ventilasjonsrist i messing Messing kan pusses, men ikke overmales.

Belysning
En takplafond og tre lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Kontor med et vindu mot Universitetsplassen og to dører, mot hall og nabokontor.
Dette rommet finnes ikke på tegninger fra Grosch, men er resultat av ombyggin-
ger. Det utgjorde opprinnelig del av et større rom, med tre vinduer mot Universi-
tetsplassen og et tredelt vindu mot Universitetshagen. 

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er det store rommet delt opp i tre 
rom, og en vinkelformet korridor til to av disse. Dette ga en noe tungvint plan-
løsning, og i 1986 ser vi at rommet har fått dagens plan, der det er noe mindre 
(grunnere) enn i 1914. Rommet ble ved hovedombyggingen i 1914 kalt “Bibliotek og 
leseværelse”, i 1986 “kontor”, som også er dagens bruk. Det har eldre varevinduer 
og to dører, hvorav en eldre. 

Rommets himlingshøyde, eldre dør og varevindu med fyllingspanel er interiør-
detaljer det er viktig å ta vare på. Ved ombyggingen i 1914 ble etasjeskillet mellom 
første og andre etasje beholdt i rommene mot Universitetsplassen, etasjeskillet 
kan altså være fra Grosch, og det er viktig å bevare.

Hjørne mot 102 inngangshall og 103Hjørne mot yttervegg og 102 inngangs-

hall

Dør mot 105. Bak disse bokhyllene 

er det en dør inn til rom 106. 

Eldre hengsel, med eikenøttknoppEldre dørvrider

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 104
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling. Fargekode 0500
I 1914 ble andre etasjes gulv, fra Grosch, be-
holdt i rom mot Universitetsplassen, etasje-
skillet er altså mulig opprinnelig.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Glattpusset og rullemalte vegger malt med 
Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. 
Fargekoder: veggfarge 1010-Y30R, gerikter 
eikelasert eller malt med 3040-Y30R, fotlister 
som dører.
Veggene er påført akridering (endringsliste 
Statsbygg 1993), for å utjevne forskjell mellom 
nye og eldre flater.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To fyllingsdører med tre fyllinger:
En eldre dør med eldre dørvrider og hengsler, 
en nyere dør (bak bokhyller mot 106). Malt med 
Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg och 
Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. Fargekode dører, 
gerikter: 3040-Y30R.  
I 1994 var en stor del av de ådrete dørene i 
god stand og ble bare retusjert. Så langt mulig, 
ble gjenbruksdører med eikeådring gjenbrukt i 
første og andre etasje (Statsbygg 1993).

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Reparasjoner og vedlikehold av ådring 
må utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, sannsynligvis opprinnelige varevinduer 
med fyllingspanel. Disse er malt med samme 
malingstype som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, 
produkter og utførelse, endringer og utskiftinger er 
søknadspliktige. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
En kuleformet glasspendel og en frittheng-
ende, større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjen-
ning fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Dette rommet finnes ikke på tegninger fra Grosch, men er resultat av ombyggin-
ger. Det utgjorde opprinnelig del av et større rom, med tre vinduer mot Universi-
tetsplassen og et tredelt vindu mot Universitetshagen. På tegninger fra hoved-
ombyggingen av 1914 er det store rommet delt opp i tre rom, samt en vinkelformet 
korridor til to av disse. Dette ga en noe tungvint planløsning, og i 1986 ser en at 
rommene har fått dagens plan, med en kort, rett korridor. 

Selv om korridoren ikke sees på tegninger før 1986, har døren inn til korridor-
en forseggjorte detaljer, med veggsøyler og veggkapiteler. Tegningssettet fra 1986 
viser den eksisterende situasjonen, så gangen kan være vesentlig eldre. Endring 
kan være gjort allerede i forbindelse med hovedombyggingen i 1914. 

Det er viktig å bevare detaljer i interiøret, slik som trekninger, veggsøyler og 
-kapiteler og dører. Vegg mot 109/110 sees på Groschs tegning, denne er det viktig 
å bevare. Ved hovedombyggingen i 1914 ble etasjeskillet mellom første og andre 
etasje beholdt i rommene mot Universitetsplassen, etasjeskillet kan altså være fra 
Grosch, og det er viktig å bevare.

Dør til 103, med veggsøyler og 

kapiteler. Kapitelene er malt med 

veggfarge, uvisst om de har annen 

farge under (se bilder fra 103).

Eldre dråpehengsel, dør til rom 108Eldre dørvrider

Veggkapitel ved dør til 105, fra 103

Veggkapitel ved dør til 103, fra 105 105 sett fra 103

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 105
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Pusset tak med trekninger. Matt maling, farge-
kode 0500. I 1914 ble andre etasjes gulv, fra 
Grosch, beholdt i rom mot Universitetsplassen, 
etasjeskillet er altså mulig opprinnelig.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Glattpusset og rullemalt, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom.
Fargekode vegg: 1010-Y30R, gerikter, fotlister: 
3040-Y30R.
Veggene er påført akridering (endringsliste 
Statsbygg 1993), for å utjevne forskjell mellom 
nye og eldre flater.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Opprinnelige dører med eldre hengsler og 
dørvridere. Malt med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 
35V. Fargekode dører, gerikter: 3040-Y30R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
En takplafond Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Kontor med et vindu mot Universitetsplassen og to dører, mot hall og nabokontor. 
Dette rommet finnes ikke på tegninger fra Grosch, men er resultat av ombyggin-
ger. Det utgjorde opprinnelig del av et større rom, med tre vinduer mot Universi-
tetsplassen og et tredelt vindu mot Universitetshagen. På tegninger fra 1914 er 
det store rommet delt opp i tre rom og en korridor. Rommets grunnplan fremstår 
uendret siden hovedombyggingen av 1914, men en passasje/dør (inn til dagens 
rom 108) ser ut til å ha blitt fjernet. Rommet ble i 1914 kalt “Professors kontor”, 
i 1986 “kontor”, som også er dagens bruk. Det har eldre varevinduer og to dører, 
hvorav en eldre.

Rommets himlingshøyde, eldre dør og varevindu med fyllingspanel er interiør-
detaljer det er viktig å ta vare på. Ved hovedombyggingen i 1914 ble etasjeskillet 
mellom første og andre etasje beholdt i rommene mot Universitetsplassen. 
Etasjeskillet kan altså være fra Grosch, og det er viktig å bevare.

Vindu mot UniversitetsplassenVegg og dør mot 105Dør til 104. Denne kan åpnes.Eldre dørvriderEldre hengsel, med eikenøtt-knopp

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 106
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.
I 1914 ble 2. et.s gulv fra Grosch beholdt i rom 
mot Universitetsplassen, etasjeskillet er altså 
mulig opprinnelig.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
Fargekode vegg: 1010-Y30R, gerikter og 
fotlister: 3040-Y30R
Veggene er påført akridering (endringsliste 
Statsbygg 1993), for å utjevne forskjell mellom 
nye og eldre flater.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To fyllingsdører med tre fyllinger:
En opprinnelig dør med eldre hengsler og 
dørvrider, og en nyere dør (bak bokhyller mot 
106). Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg och Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører, gerikter: 3040-Y30R.

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med fyl-
lingspanel, malt med samme malingstype som 
dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Kontor med forværelse, tre dører (en tofløyet, stengt av), to vinduer (ett tredelt).
Rommet er resultat av ombygginger. Det utgjorde opprinnelig del av et større 
rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Universi-
tetshagen. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er det store rommet delt 
opp i tre rom og en korridor til to av disse. Rommet ble ved hovedombyggingen i 
1914 kalt “Forsøkslab” og hadde grunnform som i dag. 

I 1986 er kontoret delt i to “kontor”, delt av med lettvegg i det tredelte vinduet  
mot Universitetshagen, i et fyllingspanel. Ved hovedombyggingen i 1914 ble  
etasjeskillet mellom første og andre etasje beholdt i rommene mot Universitets-
plassen. Etasjeskillet kan derfor være fra Grosch, og det er viktig å bevare. 

Rom 108 har en innervegg, mot rom 109, som sees på Groschs tegning og kan 
være opprinnelig. På Groschs tegninger er det en dør i denne veggen, med nesten 
samme plassering som dagens tofløyete dør. Denne må ikke overmales. Det er 
viktig å ta vare på eldre dører og eldre varevinduer med fyllingspanel. Det er 
også viktig å bevare rommets himlingshøyde. Lettvegg satt i vindusåpningen har 
lavere verneverdi. Fjerning vil likevel være søknadspliktig.

Dør inn til 108107: Del av større vindu, i dag oppdelt 

med lettvegg. Se bilde under.

Eldre, ådret dør, ikke i bruk. Døren 

ser ut til å være dobbel og tofløyet, 

har hengsler mot både 107 og 109.

108: Del av større vindu, i dag delt 

med lettvegg. Se bilde nede til høyre.

Eldre, ådret dør, ikke i bruk

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR 
ROM: 107, 108
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.
I 1914 ble andre etasjes gulv fra Grosch be-
holdt i rom mot Universitetsplassen, etasje-
skillet er altså mulig opprinnelig.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
Fargekoder: vegg 1010-Y30R,
gerikter eikelasert eller malt 3040-Y30R,
fotlister som dører

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Det er en eldre, tofløyet fyllingsdør med fire 
fyllinger i høyden mot 109, med “eikenøtt-
hengsler”, uten vrider, og med to lag dører 
mot 109 ifølge tegninger (det er hengsler mot 
begge rom). 
Dagens ådrete, tofløyete dør fremstår som 
eldre enn majoriteten av ådrete dører (ådret i 
forbindelse med hovedombyggingen i 1994). 
Dørens ådring kan være fra 1914, eller eldre, 
og den må ikke overmales. Rommet har en 
passasje/dør på omtrent samme sted på 
tegninger fra Grosch og Sinding-Larsen.
To eldre fyllingsdører med tre fyllinger: eldre 
hengsler og vridere på begge
Fargekoder: dører eikelasert eller malt i 3040-
Y30R, gerikter som dør

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
To vinduer med eldre, mulig opprinnelige vare-
vinduer, ett tredelt og oppdelt av lettvegg
Samme malingstype som dør, fargekode 0500

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
To kuleformete glasspendler Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Kontor med ett vindu mot Universitetshagen og to dører; en enkel fyllingsdør mot 
hall og avstengt, tofløyet, sannsynligvis dobbel, dør mot nabokontor.

Rommet finnes ikke på tegninger fra Grosch, men er resultat av ombygginger. 
På Groschs tegninger lå det på samme sted et større rom, med to vinduer mot 
Universitetshagen. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er rommet kalt 
“Undervisningsrum”, noe større, også dette med to vinduer mot hagen. 

I 1986 er kontoret delt i to kontorer, som også er dagens bruk. Disse var først i 
en kontorrekke med langsgående korridor. 

Innervegg mot rom 108 sees på Groschs tegning. Denne veggen er det viktig å 
ta vare på. På Groschs tegninger er det en dør i denne veggen, med nesten samme 
plassering som dagens tofløyete dør. Dagens ådrete, tofløyete dør fremstår som 
eldre enn majoriteten av ådrete dører (ådret i forbindelse med hovedombyggingen 
i 1994). Dørens ådring kan være fra 1914 eller eldre, og den må ikke overmales. 
Det er viktig å bevare rommets himlingshøyde. Det er viktig å ta vare på eldre 
dører og eldre varevinduer.

Eldre dør mot 110 og eldre, ådret dør mot 103Eldre, ådret dør, ikke i bruk. Døren kan 

være dobbel i tillegg til tofløyet, den har 

hengsler mot både 108 og 109.

Nyere hengsel Eldre dørvriderEldre dørvrider

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 109
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
Veggfarge: 1010 Y30R
Gerikter: Eikelasert eller malt: 3040 Y30R
Fotlister: Som dører

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre, tofløyet fyllingsdør med fire fyllinger i 
høyden mot rom 108, med eldre vrider. Det er 
to lag dører mot 108, ifølge tegninger. (Det er 
også hengsler mot begge rom.) Dørens ådring 
kan være fra 1914, eller eldre, og den må ikke 
overmales. Rommet har en passasje/dør på 
omtrent samme sted på tegninger fra Grosch 
og Sinding-Larsen. To eldre fyllingsdører med 
tre fyllinger, eldre hengsler og vridere, mot 110 
og 111. Fargekoder: dører eikelasert eller malt i 
3040-Y30R, gerikter som dør. 
I 1994 var en stor del av de ådrete dørene i 
god stand og ble bare retusjert. Så langt mulig, 
ble gjenbruksdører med eikeådring brukt i 
første og andre etasje (Statsbygg 1993).

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelige varevinduer.
Disse er malt med samme malingstype som 
dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Mindre korridor med tre dører (en tofløyet) og teknisk skap. Dette rommet finnes 
ikke på tegninger fra Grosch, men er resultat av ombygginger. På Groschs tegnin-
ger lå det på samme sted et større rom med to vinduer mot Universitetshagen. 
På tegninger fra hovedombyggingen i 1914 er det her et rom kalt “Undervisnings-
rum”, noe større, også dette med to vinduer mot hagen. 

I 1986 er kontoret delt i to stykk “kontor”, som også er dagens bruk. Disse er de 
to første av en rekke kontorer med en langsgående korridor. 

I 1994 er det kun to kontorer igjen av denne rekken med kontorer, og den 
langsgående korridoren er vesentlig kortere. Det som er igjen av den, er dagens 
rom 110. Korridoren har tre dører, alle eldre, en av dem tofløyet og ådret, 
(muligens fra 1914). Det er viktig å ta vare på de eldre dørene. 

Overgang mellom himling og vegg, med 

kabelkanal

Himlingsfargen er trukket noe ned 

på vegg.

Lysarmatur i himling Eldre hengsel, med eikenøttknopp

Detalj av tofløyet dør mot 103

110 sett mot dør til 111

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 110



57

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
Fargekoder: vegg 1010-Y30R, gerikter: 
eikelasert eller malt 3040-Y30R, fotlister som 
dører

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Tofløyet fyllingsdør med fire fyllinger i høyden 
og eldre hengsler, dørvridere og nøkkelskilt, 
mot rom 103, to eldre fyllingsdører med tre 
fyllinger, eldre dørvridere og hengsler mot 
109 og 111. Fargekoder: dører eikelasert eller 
3040-Y30R, gerikter som dører.
I 1994 var en stor del av de ådrete dørene i 
god stand og ble bare retusjert. Så langt mulig, 
ble gjenbruksdører med eikeådring brukt i 
første og andre etasje (Statsbygg 1993).

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
En takplafond Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg
Kabelkanal langs tak, teknisk skap, mulig 
tekniske føringer bak malt plate i veggliv

Himlingsmalingen er trukket noe ned på veggen. I 
dette hvite feltet er det lagt en kabelkanal, som en 
slags reminisens fra trekningene en kan se i andre 
rom, eksempelvis naborommet 103. Kabelkanal 
med tekniske føringer har lav verneverdi.
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VERNEHENSYN
Kontor med ett vindu mot Universitetshagen, tre dører og kott. Dette rommet 
finnes ikke på tegninger fra Grosch, men er resultat av ombygginger. På Groschs 
tegninger lå det på samme sted et større rom med to vinduer mot Universitets-
hagen. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er det et rom kalt “Undervis-
ningsrum”, noe større, også dette med to vinduer mot hagen.   

I 1986 er rommet delt i to kontorer, med ett vindu, som også er dagens bruk. 
Disse er de to første av en rekke kontorer med en langsgående korridor. Rom 111 
var det andre kontoret i rekken. Det er nå altså det siste i rekken, og tidligere var 
korridorarealet innlemmet i 111 kontor. Dette forklarer døren mot 145, og den 
større nisjen i veggen rundt denne døren. Rom 148 (lager) lå følgelig tidligere i 
tilknytning til korridoren. 

Rommets himlingshøyde, eldre dører og varevindu med fyllingspanel er 
interiørdetaljer det er viktig å ta vare på. 

Vegg med dør til 148 rett fram, dør til 145 og 

spor av større åpning til høyre, dør til 110 

til venstre                                                                                                                             

Kott, på tegning kalt “148 lager”Eldre dørvrider, mot 110. 

Tilsvarende på dør til 145.

Dør ut til 145, eldre dør med eldre 

vrider. Kontur av større åpning 

sees til høyre.

Vinduets avslutning mot himling

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR, LAGER
ROM: 111, 148
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling) 
Fargekoder: vegg 1010-Y30R, gerikter 
eikelasert eller malt 3040-Y30R, fotlister som 
dører

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Dører: tre eldre fyllingsdører med tre fyllinger, 
eldre dørvridere og hengsler.
Malte dører, gerikter: 3040-Y30R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Korridor/vrimleareal med tre dører og to passasjer. Dette rommet finnes ikke på 
tegninger fra Grosch, men er resultat av ombygginger. Før 1994 var det inndelt i 
flere rom. Ulik detaljeringsgrad i interiøret gjør at dette er synlig også i dag.

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet et rom kalt “Optisk 
rum” og del av en lengre “korridor”. I 1986 er det fortsatt to rom, med en dør og 
en passasje mot 103 og en dør mellom rommene. 

I 1994 fikk rommet dagens utforming. Her ser vi for første gang den ådrete, 
tofløyete fyllingsdøren (antatt gjenbruksdør) fra rom 103, og den brede passasjen 
videre (se lite bilde over til høyre) som er dagens situasjon. Den brede passasjen 
kan være tatt i en vegg fra Groschs tid, som den gang var vegg mot det store 
biblioteksrommet. 

Det er viktig å bevare trekningene, som først sees på tegninger fra 1914, de 
eldre dørene, den potensielt opprinnelige veggen og detaljer i interiøret.

Veggsøyle med kapitel (søylehode) og 

arkitrav (tverrbjelke)

Veggåpninger med gerikter av ulik 

utførelse

Forseggjort rekke av veggsøyler, pilastre og 

søyler (dekor, halv- og helsøyler) sees i 146.

113 har tidligere vært to rom, legg merke 

til forskjell på ornamenteringsgrad i 

himling og ved veggåpninger. Nyere 

passasje (etter 1986).

Skilting, nyere, forseggjortFast inventar, nyereLysspillet på veggen skyldes eldre glass i 

vinduer i rom 145

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 113
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Himling 
Slettpusset himling med og uten trekninger. 
Pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 
matt maling, fargekode 0502R.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). Egne fargekoder 
for rom 113 finnes dessverre ikke i FDV, 
men fargekombinasjonen ser ut til å være 
tilsvarende rommene 103 Hall og 140 
Vestibyle. 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Tre eldre dører, med eldre beslag: En tofløyet 
fyllingsdør, med fire fyllinger i høyden. To 
fyllingsdører med tre fyllinger i høyden, en inn 
til ekspedisjonen, og en inn til kopirommet. 
Døren til kopirommet har øverste fylling i glass.
I 1994 var en stor del av de ådrete dørene i 
god stand og ble bare retusjert. Så langt mulig, 
ble gjenbruksdører med eikeådring brukt i 
første og andre etasje (Statsbygg 1993).

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
22 mm massiv eikeparkett, langstav, klasse 
1, Universal Parkett (Anthon B. Nilsen, Oslo). 
Lakket med fem strøk Regent parkettlakk (IFA 
Coating A/S, Bergen)

Gulvet er fra 1994 og har i seg selv ikke høy 
verneverdi. Det utgjør allikevel del av en helhet, 
og endring er søknadspliktig. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse.

Fast inventar
Nyere møbel for printere, i samme utførelse 
som øvrig nyere innredning i biblioteksarealet. 

Møbel for printere er sannsynligvis fra 1994 og har i 
seg selv ikke høy verneverdi. Det utgjør allikevel del 
av en helhet, og endring er søknadspliktig.

Belysning
Tre takplafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Biblioteksbygningen hadde opprinnelig bakgård. Denne ble bygd inn i 1880-årene 
(Statsbygg 1994), da innkjøringen ble gjenmurt og “Den Drolsumske Lesesal” ble 
anlagt. Ved hovedombyggingen av 1914 ble denne bygd om til auditorium med 
skrått gulv, og vinduene ble gjenmurt (Statsbygg 1994). 

I 1994 ble auditoriet revet og arealet tilbakeført til lesesal, basert på fotografier. 
Lesesalen har dekormalte vegger, glasstak og eikegulv. Møblene er kopier basert 
på fotografier. Bokhyllene har tilegnete, malte felt. Nisjen mellom søylene ser ut 
til å være på samme sted som opprinnelig innkjøring til bakgård. På tegninger fra 
hovedombyggingen i 1914 var det tre dører på den samme veggen, én midtstilt. 

I 1986 var det to dører, tegning av den midterste kan være nisje eller sjakt. 
Søylene vises på tegninger fra og med 1914, disse er trolig fra den første lesesalen 
og spesielt viktige å bevare. De er del av sentrumsbygningenes helhetlige, ny-
klassisistiske stil. Lesesalen har høy håndverkskvalitet og formidlingsverdi. Det 
er viktig å bevare detaljer i interiøret. Malerarbeider, også flikking, må gjøres 
av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. Det er viktig å 
bevare helheten, selv løse møbler bør ikke uten videre fjernes. 

Plassbygd skap for panelovn

Farger i dekormalingen

Søylefot, kapitel er avbildet på motstå-

ende side

Dekorasjonsmaling over bokhylle Dekorasjonsmaling Eldre ventilasjonsrist

NAVN: Lesesal
FUNKSJON: LESESAL
ROM: 114
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Himling 
Matt og halvblank maling, fargekode 0502R.
Notat med forslag til kostnadsramme, “SBED 
Notat ‘Til Direktørmøtet’ ” 1991, angir at taket 
skal ha brannglass.

Vedlikehold skal skje med samme materiale, 
puss, malingstype og farge. Ved oppmaling bør 
fargeundersøkelser legges til grunn for valg av 
malingstype og farge. Oppmaling og endringer 
er søknadspliktige. Ødelagte glass erstattes med 
glass av samme type. Større utskiftinger/endringer 
er søknadspliktige.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom.
Fargekoder: pilastre 1002R, søyler + trukket 
gerikt, fotlister: oljemaling 2502R, radiatornisjer 
og gitter, vindusgerikter: 5040-Y70R.
Veggskjema:
1: 6040-R80B, 2: 4010-R90B, 3: 6010-R90B, 
4: 2502R = smale striper 
Veggene er påført akridering (se endringsliste 
Statsbygg 1993), for å utjevne forskjell mellom 
nye og eldre flater.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, og utføres 
av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle 
maleteknikker (dekorasjonsmaling). Endringer er 
søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Fem passasjer, ingen dører

Gulv
Fem strøk REGENT uretanalkydlakk Gulvet er fra 1994 og har i seg selv ikke høy 

verneverdi. Det utgjør allikevel del av en helhet, 
og endring er søknadspliktig. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse.

Fast inventar
Leseplasser, bokhyller, skap for panelovn, 
søyler, eldre ventilasjonsrister i messing

Møblene er sannsynligvis fra 1994 og har i seg 
selv ikke høy verneverdi. De utgjør allikevel del av 
en helhet, da de er kopier av tidligere innredning.  
Bokhyllene har dedikerte felt (faste plasser) i for-
hold til dekormalingen. Endring må avklares med 
Eiendomsavdelingen. Ulakkert messing må pusses.

Belysning
Seks plafonder, åtte nyere lysekroner.
Overlyset er basert på dagslys.

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Ekspedisjonen med utlånsskranke ligger under avsatsen i indre hovedtrapp, vendt 
mot det åpne biblioteksarealet. Dette rommet er fra hovedombyggingen i 1994. På 
tegning fra Grosch er arealet bakgård, på tegning fra hovedombyggingen av 1914 
“mørkerum, trapp til kjeller og optiske rum”, i 1986 toalett, stensilrom, lager og 
garderobe (kjellertrapp er altså fjernet i mellomtiden).

Veggen mot rom 102 vestibyle kan være fra Grosch. Dør inn til ekspedisjonen 
er en eldre fyllingsdør med gamle beslag.

Korridoren rett utenfor skranken er fra hovedombyggingen av 1914, og har 
et detaljert interiør. Det er også en veggsøyle av ukjent alder i ekspedisjonen, 
der det tidligere var vegg. Det er viktig å bevare vegg mot rom 102 vestibyle, og 
(mulig) eldre detaljer i interiøret. Selve skranken er nyere og har i seg selv lav 
verneverdi, men utgjør del av helheten og er derfor omfattet av vernet. Endringer 
er søknadspliktige.

Fri sikt til vindu mot Karl Johans gate, og 

tilsvarende mot Universitetshagen

Himling, her kan en se at ekspedisjonen 

ligger under indre hovedtrapp.

Utsnitt farger: malt vegg, malt fotlist, 

eik vaskelist, linoleum gulvbelegg

Detalj port i ekspedisjonsdiskAvstiving for ekspedisjonsdisk, ved port

NAVN: Ekspedisjon
FUNKSJON: EKSPEDISJON
ROM: 116

Veggsøyle med kapitel (søylehode) og 

arkitrav (tverrbjelke)
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500.
Ifølge brev fra Ola Natvig Arkitekt MNAL i 
1995 er det montert akustisk himling av 30 mm 
akustisk plate, trukket med flammesikret bleket 
lerretsstoff i ett stykke, i himling rom 116.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. 
Fargekoder: vegg 4010-R90B, pilaster 1002-R, 
kapitel eksisterende er beholdt, fotlister og 
gerikter 1502-R, dør 2502-R.
Veggene er påført akridering (endringsliste 
Statsbygg 1993), for å utjevne forskjell mellom 
nye og eldre flater.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Fyllingsdør med tre fyllinger i høyden, med 
eldre hengsel og vrider.
Fargekoder:
Dør: 2502-R
Gerikter: 1502-R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette fargekode 121-53, 
2,5 mm

Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 
jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Faste, nye innredninger (skranke, reoler m.v.):
Herdins vannbeis nr. 72 - Mahognybrun (40g/
liter)
Lakk: Casco Nobel, syreherdende - Danspeed 
90 RF m/tilhørende herder
Forbo Desktop: 4102 (skranke)

Faste, nyere innredninger er fra 1994 og har i seg 
selv ikke høy verneverdi. De utgjør allikevel del av 
en helhet. Endring er søknadspliktig. 

Belysning
Åtte plafonder, fem lysstoffrørarmaturer ved 
skranke, ni lysstoffrørarmaturer i reoler

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjen-
ning fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rom 117 er fra hovedombyggingen i 1994. Arealet har tidligere vært bibliotek 
(Grosch), “Kursusrom” (hovedombyggingen av 1914) og el-laboratorium (1986), 
men alle disse rommene har vært større enn dagens rom 117. 

Døren er delvis ådret (side mot 113) og er en eldre fyllingsdør med tre fyllinger, 
hvorav en i glass. Ifølge endringsmelding (Statsbygg 1993) er dette en “gjenbruks-
dør med eikelasur utv. Øverste fylling demonteres og erstattes med 4 mm glass, 
festet med glasslist tilnærmet lik eks. [tidligere] fris”. Døren har høy verneverdi.

Lysarmatur: lysstoffrørkasse Overgang vegg til himling Farger gulv, vegg, gerikt, lister Delvis ådret, delvis malt dørkarm, pga. 

ulik fargekombinasjon i 117 og 113

Eldre fyllingsdør; sammenføyning i 

rammeverket

Eldre dørvrider og nøkkelskiltÅdret fyllingsdør med noe retusjering, 

og øverste fylling i glass

NAVN: Kopirom
FUNKSJON: KOPIROM
ROM: 117
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom.
Fargekoder: vegg 1002R, søyler 1002R, 
gerikter 5040-Y70R, fotlister 1502-R, dører: 
5040-Y70R, heisdør mot sjakt 5040-Y70R 
(RAL 8012), synlig innvendig vegg i heissjakt: 
1002R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En gjenbruksdør med utvendig eikeådring og 
nyere glassfelt i øverste fylling 
Fargekode dør, gerikter: 5040-Y70R
I 1994 var en stor del av de ådrete dørene i 
god stand og ble bare retusjert. Så langt mulig, 
ble gjenbruksdører med eikeådring brukt i 
første og andre etasje (Statsbygg 1993).

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette fargekode 121-59, 
2,5 mm

Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 
jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
En større lysstoffrørkasse Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rom 118 er fra hovedombyggingen av 1914 og ser i hovedsak ut til å være uendret 
siden den gang. Det er et lite trapperom med rettløpstrapp til kjeller. Trappen 
er støpt, med kantlister i stål. Håndlistene er av tre. Det er trekninger i tak, 
veggsøyler med veggkapiteler og arkitrav mot rom 103. 

Sinding-Larsen angir i byggesøknaden for hovedombyggingen i 1914 “i front-
partiet 3 trapper, der fører fra kjelder til 1ste etg. inden de forskjellige avdelinger”. 
Av disse tre trappene er det to som er bevart, den tredje (K02, K08, i dag i til-
knytning til vestibylen) er ombygd. 

Rommet har høy verneverdi, det er viktig å bevare detaljer i interiøret, som 
trekninger i himling og på pilastre, trapp og håndlist.

Pendellampe i himling Støpte trinn Kantlister, eldre Vegg malt med lysere maling, og med  

annen profil mot trapp enn øvrig

Trapp sett nedenfra, med veggsøyle og vegg-

kapitel (søylehode) og arkitrav (tverrbjelke)

Profil håndlist i tre

NAVN: Trapp
FUNKSJON: TRAPP
ROM: 118
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 
0502R. Trekninger i himling.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom.
Fargekoder: vegg 3050-Y40R, pilaster 1002 R,
kapitel eksisterende er beholdt, trukne gerikter 
1002-R, fotlister: 1502-R, dragere: 0502-R
Det kan se ut til at pilaster (halvsøyle) er 
overmalt i veggfargen. 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En passasje mot rom 103, ingen dører

-

Gulv
Epoxy maling EPO BIT, "Varmgrå 12" Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 

farge, endringer er søknadspliktige. 

Fast inventar
Håndlister i tre, sannsynligvis fra 1914 Håndlisten har høy verneverdi. Vedlikehold skal 

skje med samme malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige.

Belysning Pendellampe i tak Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rommene 147 og 119 utgjør i dag ett rom, en korridor som er del av hoved-
kommunikasjonen i første etasje, med mulighet for å gå en runde inne i etasjen 
(se piktogram). 

Rom 147 er fra hovedombyggingen i 1914, da det var del av vaktmesters leilig-
het (byggesøknad hovedombyggingen av 1914, i dag rommene 120A, 123-125, 
147), det ser ut til å ha vært kott. 

Rom 119 fikk sin nåværende utforming med hovedombyggingen i 1994. Før 
dette var arealet bibliotek (Grosch), dyrelaboratorier (1914) og større korridor 
(først sett på tegninger fra 1986). I rom 119 er det en sjakt, tidligere dyreheis fra 
hovedombyggingen i 1914. Denne brukes i dag til ventilasjonskanaler.

Det er viktig å ta vare eldre dører og spor etter ombygginger, slik som omrisset 
av vaktmesterens kott og sjakten fra tidligere dyreheis. 

Rom 119. Tidligere dyreheis, nå ventilasjons-

sjakt (ikke eget romnr.) til høyre, bilde under

Rom 147  i forgrunnenOvergang himling til vegg, tak-

fargen er trukket noe ned på vegg.

Nyere, skåret døråpning, med 

skarpe hjørner

Rommene 119 og 147 har sammenheng-

ende gulvflate.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 119, 147
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
Fargekoder: 
Vegg: 1010-Y30R, 
Dører, gerikter og fotlister: 3040-Y30R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To fyllingsdører med tre fyllinger, en eldre med 
eldre beslag mot rom 145, en nyere mot 120a. 
Dør mot ventilasjonssjakt, tidligere dyreheis.
Dører til teknisk skap.
Metalldører har farge som vegg.
Malte tredører, gerikter: 3040-Y30R.

Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har 
i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av en 
helhet og omfattet av fredningen. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
En takplafond, ett lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg Kabelkanal langs tak, teknisk skap, mulig 
tekniske føringer bak malt plate i veggliv

Himlingsmalingen er trukket noe ned på veggen, 
dette gir lettere et penere resultat enn å la skillet 
gå akkurat i overgangen vegg/himling. I dette 
hvite feltet er det lagt en kabelkanal, som en slags 
reminisens fra trekningene en kan se i andre rom.  
Dette er en løsning uten verneverdi. 



72

7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Rom 120A (korridor med seks dører og passasje til trapp) er fra hovedombygg-
ingen i 1914, da det var del av vaktmesters leilighet (i dag rommene 120A, 123-125, 
147). Rommene 120A og 123-125 ligger under den opprinnelige mesaninetasjen og 
har derfor lavere takhøyde. Boligen hadde egen inngang fra hagen, med en trapp 
opp til vaktmesterens leilighet og videre opp til mesaninetasjen. 

(Mesaninetasjen er imidlertid ikke like grundig dokumentert som de øvrige 
etasjene. Vi har kun funnet ingeniørtegninger, uten romfunksjoner påtegnet, 
så selv om det ser ut til at også rommene i mesaninetasjen kan ha vært del av 
vaktmesters bolig, grunnet egen trapp til disse rommene, er tidligere bruk 
usikker.) 

Rommet var også opprinnelig korridor. Korridoren sluttet imidlertid litt før, 
og med en liten lettvegg/sluse i sørvestre ende, i dag mot rom 126, dengang mot 
“fremmede forelæseres aftredelsesv.” i forbindelse med auditoriet. Det er viktig å 
ta vare på korridoren med den lavere takhøyden, eldre dør og trapp.

Rom 120A sett fra rom 126.Dør til trapperom 100, nyere fyllingsdør Kabelkanal mellom himling og dør  

til rom 120b 

Innkasset, teknisk føring ligger rett 

over kontordørene (kontorer mot 

Frederiks gate; rom 123, 124, 125)

Innkasset, teknisk føring

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 120A
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Maling med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
Fargekoder: 
Vegg: 1010-Y30R, 
Dører, gerikter, fotlister: 3040-Y30R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Seks fyllingsdører med tre fyllinger, en eldre 
med eldre beslag, inn til bøttekott 120b, de 
øvrige dørene er nyere.
Malte dører, gerikter: 3040-Y30R

Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har 
i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av en 
helhet og omfattet av fredningen. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Rekkverk trapp, se rom 122 trapperom

Belysning
To plafonder, to lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rommet er fra hovedombyggingen i 1994. Før dette har arealet vært bibliotek 
(Grosch), trapperom (hovedombyggingen av 1914), og i 1986 var det tilsynelatende 
korridor. Sinding-Larsen angir i byggesøknad for hovedombyggingen av 1914 
“Desuten mot haven en trap fra kjelder op til vaktmesterens leilighed”.

Romformen ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1914, med unntak av 
gulvet, der det tidligere var trapp. På tegninger fra 1986 ser vi at trappen har blitt 
fjernet (i kjellerrom K28 kan en i dag se rester av trappekonstruksjonen). 

Døren er en eldre fyllingsdør med tre fyllinger og eldre beslag. Det er viktig å 
ta vare på døren og rommets grunnform.  

Rom 120b sett fra døråpningen.Høyere terskel, muligens for å unngå 

vannsøl, avhjulpet med løse kantbroer.

Nyere, skåret døråpning, skarpe hjørner

Overgang himling til vegg, tak-

fargen er trukket noe ned på vegg.

Lysarmatur: lysstoffrørkasse Eldre dørvrider

NAVN: Bøttekott
FUNKSJON: BØTTEKOTT
ROM: 120B
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom
Fargekoder: 
Vegg: 1010-Y30R, 
Dør, gerikter, fotlister: 3040-Y30R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre fyllingsdør med tre fyllinger og eldre 
beslag; dråpehengsler, dørvrider og nøkkelskilt
Fargekode malte dører, gerikter: 3040-Y30R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
ALTRO SAFETY Classic Pewter, Grey, 2,5 mm Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-

ende produkter og utførelse. Endring av type gulv-
belegg er søknadspliktig.

Fast inventar Nyere vask og blandebatteri Bør repareres umiddelbart ved svekket funksjonali-
tet, slik at en minsker risiko for vannskader. Tiltak 
som medfører boring i vegg, er søknadspliktige.

Belysning En større lysstoffrørkasse Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Kontoret slik det er i dag, er fra hovedombyggingen i 1994. Tidligere har arealet 
vært bibliotek (Grosch), dyrelab (hovedombyggingen av 1914) og kontor (tegninger 
fra 1986). Rommet ligger under mesaninetasjen og har som alle rom dette gjelder, 
lavere takhøyde enn første etasje for øvrig. 

Veggen mot 145 kan være fra hovedombyggingen av 1914. Denne ser ut til å 
treffe i et fyllingspanel som er del av et vindusfelt (se bilde), og ser av tegninger 
ut til å ha gjort det siden hovedombyggingen i 1914, men med varierende vegg-
tykkelse. Døren er en eldre fyllingsdør med tre fyllinger og gamle beslag.

Eldre dører og beslag og eldre ventilasjonsrist i messing har høy verneverdi.  

Rom 121 sett fra vindusveggen.Eldre fyllingspanel mellom vindu og 

murvegg

Nyere varevindu, dette ble gjort 

som et støyskjermingstiltak.

Vinduets avslutning mot himling

Vindu ved vegg mellom rom 121 og 145. 

Veggen ser ut til å bygge over deler av 

vinduet.

Eldre dråpehengsel

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 121
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
Veggfarge: 1010-Y30R
Dører: Eikelasert
Malte dører: 3040-Y30R
Gerikter: Eikelasert eller malt 3040-Y30R
Fast inventar: Malt 3040-Y30R
Fotlister: Som dører

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre dør med eldre beslag og hengsler.
Fargekode malte dører, gerikter: 3040-Y30R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Eldre ventilasjonsrist i messing Messing kan pusses, men ikke overmales.

Belysning
To større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Trapperom med en vinkeltrapp fra første etasje til mesaninetasjen. Trappen er 
y-formet, med en vinkel mot første etasje og to gradvis separerte trappeløp øverst. 
Dette er en overraskende komplisert løsning, i en situasjon som enkelt kunne 
vært løst med et repos, noe som tyder på at ombygginger og plassmangel har vært 
faktorer i utformingen. 

Trappen er i utgangspunktet fra hovedombyggingen i 1914, og ledet opp til en 
dør i mesaninetasjen (til rom M84). På tegningene fra 1986 ser en ikke mesanin-
etasjen, men en vinkeltrapp opp fra første etasje. Den uvanlige, todelte øverste 
del av trappen kommer ikke fram på tegninger, hverken fra 1986, 1994 eller 2015, 
trappen er tegnet som standard vinkeltrapp. I øverste del av trappen er det bare 
trinnene mot M84 som har kantlist, ikke trinnene mot M85. Dette kan tyde på at 
trinnene mot M85 er en senere tilføyelse. 

Det er håndlist på begge sider av trappen, disse er i samme materiale og farge, 
men innfestingen og til en viss grad profilen er ulik. Dette tyder på at rekkverkene 
har ulik alder. Det er viktig å bevare trappen med rekkverk, både de eldste delene 
og tilføyelsene.

Trappetrinn sett ovenifra.

Overgang maling trapp og veggHåndlist, avsluttet rett av, venstre side 

av trappeløp mot 120. Dette er i enden 

av korridor 120A.

Håndlist med innfesting i veggHåndlisten følger veggene.Håndlist, avsluttet med en vinkel, trappe-

løp sett fra rom 120: de fleste som skal gå 

opp trappen, kommer fra denne siden.

NAVN: Trapp
FUNKSJON: TRAPP
ROM: 122
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
Fargekode vegg: 1010-Y30R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Ingen dører i første etasje, for dører øverst 
i trappen, se rommene M84 og M85 
(mesaninetasjen)

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
Epoxy maling: EPO BIT, "Varmgrå 12" Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 

farge, endringer er søknadspliktige. 

Fast inventar Håndlister, sannsynligvis av ulik alder.
Fast inventar malt, fargekode: 3040-Y30R

Vedlikehold skal skje med samme produkter, 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. 

Belysning To plafonder, en i tak, en på vegg Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rom 123 er fra hovedombyggingen av 1914, da det var del av vaktmesters 
leilighet, i dag rommene 120A, 123-125, 147. Det ligger under den opprinnelige 
mesaninetasjen og har derfor lavere takhøyde. Etter hovedombyggingen i 1914 
bestod nåværende rom 123 av fire rom, dette kan sees i dag på ulike vindustyper. 

Det er to store vinduer, ett av disse tredelt, begge med nyere varevinduer. Det 
er et smalt vindu, og skal være ett til ifølge eldre tegninger (hovedombyggingen av 
1914, 1986, hovedombyggingen i 1994), bak en bokhylle som sperrer av rommets 
innerste del mot trapperom 122. På det nyeste tegningssettet, fra 2015, vises 
ingen små vinduer. 

Veggene som ble revet, var lettvegger ifølge ingeniørtegninger fra hoved-
ombyggingen av 1914. Rom 123 hadde dør inn til rom 124. Det er viktig å ta 
vare på vinduene, rommets vegger, som nok er fra hovedombyggingen i 1914, og 
himlingshøyde. Nyere varevinduer og nyere dør har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og er omfattet av fredningen. 

Vinduer i ulik høyde pga. setningerVinduer i ulik høyde pga. setninger

Deler av 123 er sperret av med bokhyller. Bokhylle festet i vegg med vinkelbeslag.Bærebjelke i himlingFoliert vindu mot Frederiks gate,  

Nyere varevindu, dette ble montert 

som et støyskjermingstiltak.

Det skal ifølge eldre tegninger være et 

tilsvarende vindu bak den fastmonterte 

bokhyllen, i nisjen mot trappen.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 123

Smalt vindu mot 

Universitetshagen
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
Fargekoder: vegg 1010-Y30R, 
dører, gerikter, fotlister: 3040-Y30R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør med tre fyllinger
Malte dører, gerikter: 3040-Y30R

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle 
inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevinduer på de to større vinduene, 
dette ble gjort som et støyskjermende tiltak.
Mindre vindu er eldre, mulig originalt.
Det kan være et tilsvarende, mindre vindu bak 
fastmontert bokhylle. Maling, fargekode 0500

Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy 
verneverdi, men er del av helheten og omfattet 
av fredningen. Endringer er søknadspliktige. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter og utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning To mindre og en større lysstoffrørkasse Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Rom 124 er fra hovedombyggingen av 1914, da det var del av vaktmesters leilig-
het, i dag rommene 120A, 123-125, 147. Vaktmesterens leilighet lå under den 
opprinnelige mesaninetasjen og har derfor lavere takhøyde. Det var forbindelser 
mellom rommene, på tegningene fra hovedombyggingen i 1914 var det dører fra 
124 inn til 123 og 125 (dagens romnumre). Disse dørene finnes ikke på tegninger 
fra 1986. 

Synlige bjelker i overgang vegg/tak skyldes ikke nødvendigvis at vegger  
har blitt flyttet, det kan også skyldes at bjelkene er kraftigere enn veggene (se 
ingeniørtegning av mesaninetasje, hovedombyggingen av 1914, i vedlegg). 

Vinduet har nyere varevinduer, dette ble gjort for å dempe støy utenfra. Det er 
viktig å ta vare på vinduene, rommets vegger og synlige konstruksjon (som nok er 
fra hovedombyggingen i 1914) og himlingshøyde. Nyere varevinduer og nyere dør 
har lavere verneverdi, men er del av helheten og er omfattet av fredningen. 

Rom 124 sett mot dør ut til 120aVindusstrammerNyere dørvriderNyere hengsler

Vinduets overkarm mot himling

Overgang himling til vegg, tak-

fargen er trukket noe ned på vegg.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 124
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
Fargekoder: 
Vegg: 1010-Y30R
Malte dører, gerikter, fotlister: 3040-Y30R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør med tre fyllinger
Ett hengsel ser ut til å være skiftet, til sterkere 
type, kan tyde på at det har vært problemer 
med døren.
Malte dører, gerikter: 3040-Y30R

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep 
i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom 
dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, 
før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu, malt fargekode 0500 Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-

verdi, men er del av helheten og omfattet av 
fredningen. Endringer er søknadspliktige. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter og utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning En større lysstoffrørkasse Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Rom 125 er fra hovedombyggingen av 1914, da det var del av vaktmesters leilig-
het, i dag rommene 120A, 123-125, 147. Vaktmesterens leilighet lå under den 
opprinnelige mesaninetasjen og har derfor lavere takhøyde. Det var forbindelser 
mellom rommene, på tegningene fra hovedombyggingen i 1914 var det dør fra 125 
inn til 124 (dagens romnumre). Denne døren finnes ikke på tegninger fra 1986.  

Vegg mot rommene 127/130 (dagens romnumre) er tegnet på litt ulike steder 
i tegninger fra hovedombyggingen i 1914, og fra 1986 til i dag. Kanalen i hjørnet 
mot rommene 120A/127 (dagens romnumre) sees første gang på tegninger fra 
1986 (sees ikke på nyeste tegningssett, dette er en unøyaktighet).

Vinduet har nyere varevinduer, dette ble gjort for å dempe støy utenfra. 
Det er viktig å ta vare på vinduene (opprinnelige) og rommets vegger, som kan 
være fra hovedombyggingen av 1914. Nyere varevinduer og nyere dør har lavere 
verneverdi, men er del av helheten og er omfattet av fredningen. 

Rom 125 sett fra vindu mot dør til 120A. 

Varierende himlingshøyde. Nyere 

fyllingsdør.

Nyere ventilasjonsrist i pulver-

lakkert metall

Nyere hengslerNyere dørvrider Nyere varevindu, dette ble gjort som et  

støyskjermingstiltak.

Vinduets overkarm mot himling

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 125
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
Fargekoder:
Vegg: 1010-Y30R
Malte dører, gerikter, fotlister: 3040-Y30R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør med tre fyllinger
Hengslene ser ut til å være skiftet, til tre stykk 
istedenfor to, og sterkere, kan tyde på at det 
har vært problemer med døren. 
Malte dører, gerikter: 3040-Y30R

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep 
i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom 
dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, 
før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu, malt fargekode 0500 Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-

verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning En større lysstoffrørkasse Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Rom 126 slik det fremstår i dag, sees første gang på tegninger fra hovedombygg-
ingen i 1994. Det er en korridor i T-form, med ni fyllingsdører med tre fyllinger i 
høyden, en er tofløyet, utenfor denne en forgang/et vindfang mot Frederiks gate, 
en eldre, mulig opprinnelig, tofløyet dør med overlys og en mindre trapp. 

Før dette var arealet bibliotek/adkomst bakgård (Grosch), “Samling og for-
beredelsesrum”, “Fremmede forelæseres aftrædelsesv.” (hovedombyggingen av 
1914) og korridor, men med et laboratorium der en nå ser rett på utgangen til 
Frederiks gate (tegninger fra 1986). Rommet har seks nyere dører, en av disse, ut 
mot Frederiks gate, er tofløyet. Det er tre eldre dører; inn til toalettene i rom 127, 
128 og 130, i tillegg til eldre, tofløyet dør mot Frederiks gate. 

De fastmonterte garderobehyllene har høy verneverdi. Bokskapene er nyere, 
antas å være fra hovedombyggingen i 1994. Veggen mot rom 134 lesesal kan være 
fra Grosch og har i så fall høy verneverdi. Det er viktig å ta vare på detaljer i 
interiøret, slik som garderobehyller og eldre dører. 

Nyere dør med nyere hengsler og håndtak 

Overgang himling til vegg, takfargen er 

trukket noe ned på vegg.

Del av underside 132 trapp i himlingDør ut mot Frederiks gate. Denne 

skal ifølge skilting (kun) brukes til 

nødutgang.

Fast inventar; eldre garderobehylle 

med messingknagger og profilerte 

knekter

Fast inventar; eldre garderobehylle med 

messingknagger og profilerte knekter

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 126
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.
Himlingsmalingen er trukket noe ned på 
veggen, dette gir et penere resultat, lettere, 
enn å la skillet gå akkurat i overgangen vegg/
himling. I dette hvite feltet er det lagt en kabel-
kanal, som en slags reminesens fra trekning-
ene en kan se i andre rom.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. Føringen av kabelkanal 
langs himling er en løsning uten verneverdi. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
Fargekoder: Vegg: 1010-Y30R
Malte dører, gerikter, fotlister: 3040-Y30R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Ni dører, en av disse er tofløyet. Alle dørene 
er fyllingsdører med tre fyllinger i høyden. Det 
er tre eldre dører, inn til rom 127, 128 og 130 
(toalettrom), øvrige dører er nyere.
Dørene er malt, fargekode 3040-Y30R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Garderobehyller, eldre, har høy verneverdi. 
Snekkermester A.C. Bjerkerud inngikk kontrakt 
om levering av blant annet garderobehyller, 
denne kan være en av disse. Det er ikke funnet 
nøyaktig fargekode for fast inventar.

Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Repara-
sjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende 
produkter som eksisterende. 

Belysning
Fire plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Herretoalett med servant og to toaletter, en dør. Rom 127 er fra hovedombygging-
en i 1994. Tidligere har arealet vært “Bibliotek” (Grosch), “Samling og forbered-
elsesrum”, “Fremmede forelæseres aftrædelsesv.” (hovedombyggingen av 1914) 
og “Rom for regnemaskiner” (tegninger fra 1986). Vegg mot 125 kan være fra  
hovedombyggingen i 1914, vegg mot korridor kan være fra tiden mellom hoved-
ombyggingen av 1914 og 1986. Alle overflater er nyere. Døren er eldre, med 
gammel dørvrider og nyere hengsler.

Det er viktig å ta vare på døren og veggene mot 125 og 126.

Eldre fyllingsdør mot korridorServant og tilhørende innredningNyere hengsler, det ser ut til at døren 

har blitt høvlet. Treghet kan ha øde-

lagt hengslene (se stort bilde).

Nøkkelskilt innside, eldre dørvriderNøkkelskilt utside

NAVN: WC herrer
FUNKSJON: WC
ROM: 127



89

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
150/150 mm hvit, glasert veggflis
Veggfarge over flisefelt: fargekode 0500, malt 
med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
Fargekode dører, gerikter: 3040-Y30R
Spanskvegger: se inventar

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med tre fyllinger og eldre 
dørvrider. Døren har nye hengsler, av kraftig 
type, og ser ut til å ha blitt høvlet. Dette tyder 
på at det har vært problemer med døren.
Dører, gerikter: 3040-Y30R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
Keramiske gulvfliser: Areia Mexicana og 
Preto 93

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. 

Fast inventar Spanskvegger type SPACE Perstorp, 
fargekode PP 1192 U er fra hovedombyggingen 
i 1994, eventuelt nyere.
Nyere servant, blandebatteri, toaletter, speil,  
antatt fra 1994

Nyere, fast inventar har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Belysning Tre plafonder, en lysstoffrørarmatur over speil Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Rom 128 er fra hovedombyggingen i 1994. Tidligere har arealet vært adkomst 
bakgård, “Bibliotek” (Grosch), “Samling og forberedelsesrum”, “Fremmede fore-
læseres aftrædelsesv.” (hovedombyggingen av 1914) og “Korridor, Laboratorium” 
(tegninger fra 1986). Veggen mot korridoren kan være fra tiden mellom hoved-
ombyggingen av 1914 og 1986, døren er eldre, med gamle beslag; dørvrider, 
nøkkelskilt og hengsler. Alle overflater er av nyere dato. 

Ifølge endringsliste fra Statsbygg 1993 ble innvendige, buete hjørner hugget 
(under den da pågående hovedombyggingen) for å kunne legge fliser.

Det er viktig å ta vare på den eldre døren og veggen mot korridoren. Fast inn-
redning som klosett og servant har lav verneverdi, men en eventuell utskifting må 
skje i samråd med Eiendomsavdelingen.

Rommets funksjon malt i gull på døren.

Håndtak i messing Eldre fyllingsdør mot korridorØverste fylling i døren er av nyere 

platemateriale. Fyllingen kan ha 

vært i glass (dør kan være flyttet).

Eldre dørvrider Eldre hengsel med eikenøttknopp 

NAVN: WC handicap
FUNKSJON: WC HK
ROM: 128
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
150/150 mm hvit, glasert veggflis
Veggfarge over flisefelt: fargekode 0500, malt 
med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom
Fargekode dører, gerikter: 3040-Y30R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med tre fyllinger og eldre 
beslag; hengsel og dørvrider. Øverste fylling 
er av nyere platemateriale, døren kan ha hatt 
øverste fylling i glass tidligere.
Dører: 3040-Y30R
Gerikter: som dører

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
Keramiske gulvfliser: Areia Mexicana og 
Preto 93

Enkeltfliser kan skiftes ut med tilsvarende, endring 
av flistyper/gulvdekke er søknadspliktig. 

Fast inventar Nyere servant, blandebatteri, toaletter, speil,  
antatt fra 1994

Nyere innredning har lav verneverdi, men utskifting 
må skje i samråd med Eiendomsavdelingen. 

Belysning En plafond, en lysstoffrørarmatur over speil Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 1. etasje

VERNEHENSYN
Rom 130 er fra hovedombyggingen i 1994. Tidligere har arealet vært adkomst 
til bakgård, “Bibliotek” (Grosch), “Samling og forberedelsesrum”, “Fremmede 
forelæseres aftrædelsesv.” (hovedombyggingen av 1914) og “Korridor”, “Labora-
torium”, “Rom for regnemaskiner” (tegninger fra 1986). 

Det er et stort rom i forhold til at det kun huser to toaletter. Det ene av disse  
er plassert i en murt nisje, som antas å være rester av tidligere rom. Det er imid-
lertid ikke funnet noe i tegningsmaterialet som tyder på dette. Vegg mot rom 125 
kan være fra hovedombyggingen i 1914. Vinduet er eldre og har nyere varevindu 
med ruglet glass. Døren er eldre, med gamle beslag; dørvrider, nøkkelskilt og 
hengsler. Alle overflater er nyere. 

Ifølge endringsliste fra Statsbygg 1993 ble innvendige, buete hjørner hugget 
(under den da pågående hovedombyggingen) for å kunne legge fliser. Det er viktig 
å ta vare på den eldre døren og veggen mot rom 125. Fast innredning som klosett 
og servant har lav verneverdi, men en eventuell utskifting må skje i samråd med 
Eiendomsavdelingen. 

Avlukker og vindu mot Frederiks gateDør mot korridorNyere varevindu med ruglet glass, 

yttervindu er eldre, med klart glass.

Himling med varierende høyderEt av toalettavlukkene er murt, med dør 

i samme utførelse som spanskveggene. 

NAVN: WC damer
FUNKSJON: WC 
ROM: 130
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 
(I FDV er det samtidig, motstridende, oppgitt 
halvblank maling. Kan skyldes at det er våtrom, 
eller være en trykkfeil.)

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
150/150 mm hvit, glasert veggflis
Veggfarge over flisefelt: fargekode 0500, malt 
med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
Fargekode dører, gerikter: 3040-Y30R
Spanskvegger: se inventar 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige.Endringer av overflatene er 
søknadspliktige.

Dører
En eldre fyllingsdør med tre fyllinger og eldre 
dørvrider 
Dører: 3040-Y30R
Gerikter: som dører

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu, ruglet glass, malt med 
Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop 
alkydmaling), fargekode 0500.

Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av 
fredningen. Endringer er søknadspliktige. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. Ødelagte glass 
erstattes med glass av samme type.

Gulv
Keramiske gulvfliser: Areia Mexicana og 
Preto 93

Enkeltfliser kan skiftes ut med tilsvarende, endring 
av flistyper/gulvdekke er søknadspliktig.

Fast inventar Spanskvegger type SPACE Perstorp, 
fargekode PP 1192 U er fra hovedombyggingen 
av 1994, eventuelt nyere.
Nyere servant, blandebatteri, toaletter, speil,  
antatt fra 1994

Nyere innredning har lav verneverdi, men utskifting 
må skje i samråd med Eiendomsavdelingen.

Belysning Fire plafonder, to lysstoffrørarmaturer Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Trapperommet er fra en gang mellom 1914 og 1986. På tegninger fra Grosch er 
arealet del av biblioteksarealet, ved hovedombyggingen av 1914 er det del av 
“Samling og forberedelsesrum”. I 1986 er trappen tegnet inn, tilsynelatende med 
et kott under, men med dør inn til kottet fra rommet på den andre siden (den 
gang kontor, nå rom 134 bibliotek). Rommet har nyere dør, med nyere beslag. 

Hvor høy verneverdi rommet har, er delvis avhengig av en nærmere datering 
enn mellom 1914 og 1986. I Statsbyggs endringsliste fra hovedombyggingen i 1994 
kommer det fram at en bitrapp til mesaninetasjen og et trebjelkelag, akse A-B/4-7, 
ble revet og erstattet med betongkonstruksjoner, på grunn av brannforskriftene. 
Ifølge tegningssett med akser (FDV 1994) er dette denne trappen. Det ble også 
satt opp ny håndløper (endringsliste 1993). 

Nyere dør har ikke høy verneverdi, men er som øvrige, nyere elementer, slik 
som overflatebehandling, del av helheten og omfattet av fredningen. 

Nyere fyllingsdør. I himling sees underside 

av rom 132 trapperom (vinkeltrapp).

Rom 131 sett mot Frederiks gateUnderside av trapp 132Nyere hengslerNyere dørvrider

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER/KOTT
ROM: 131
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Himling 
Himling er oppgitt i FDV å være malt med matt 
maling, fargekode 0500. I realiteten er himling/
underside rom 132 trapp malt i veggfarge/
umalt. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. 
I FDV fra 1994 er det oppgitt fargekoder (vegg-
farge: 1002R, fotlister: 4005-R20B), imidlertid 
ser den reelle fargebruken ut til å være som i 
rom 126 korridor.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør med tre fyllinger og nyere 
beslag. I FDV fra 1994 er det oppgitt 
fargekoder (dører: 4005-R20B, gerikter: 2000), 
imidlertid ser den reelle fargebruken ut til å 
være som rom 126 korridor.

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar Underside av rom 132 trapp Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. 

Belysning To plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Varierende himlingshøyder, med søyle Varierende takhøyder, innkasset ventilasjon

Varierende takhøyder, samme innkassete 

ventilasjon som på bildet over

Himling med synlig bjelkeEldre fyllingspanel mellom vindu 

og murvegg

Nyere varevindu, dette ble satt inn 

som et støyskjermingstiltak.

Nyere varevindu

VERNEHENSYN
Rom 134 er et større, åpent biblioteksrom, med nyere bokhyller og leseplasser. 
Rommet har fem vinduer, fire mot nordvest (Frederiks gate) og et større, tredelt 
mot sørvest (Karl Johans gate). Disse har rett overkarm, eldre fyllingspaneler og 
nyere varevinduer. 

Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen 
i 1994 (rom 134 er som i dag på disse tegningene, men har to romnumre, 133 
og 134, 133 betegner i dag et annet rom, i tilknytning til indre hovedtrapp). 
Arealet har tidligere vært “Bibliotek” (Grosch), “Samling og forberedelsesrum”, 
“Gasanalyse”, “Vægtværelse” og “Rom for fysikalsk undersøkelse” (hovedombygg-
ingen av 1914), fem kontorer, ett med hems, samt et laboratorium (tegninger fra 
1986).  

Det er viktig å ta vare på vinduene med fyllingspaneler (antatt opprinnelige), 
og rommets vegger, opprinnelige yttervegger og vegg mot 136, fra hovedombygg-
ingen i 1914. Nyere varevinduer og dør har lavere verneverdi, men er likevel 
omfattet av fredningen. 

NAVN: Bibliotek
FUNKSJON: BIBLIOTEK
ROM: 134
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
De nyeste data vi har funnet for maling og 
fargekoder, er som for bygningen for øvrig, 
fra FDV av 1994 (I FDV kun oppgitt data for 
romnr. 134, ikke for det daværende andre 
romnummeret, 133). Imidlertid ser rommet ut 
til å være oppmalt (FDV oppgir maling med 
Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode 
vegg, søyler: 1002R, dører, gerikter: 5040-
Y70R, fotlister: 1502R). 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør med tre fyllinger, mot rom 
126
Fargekode dører, gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevinduer, dette har blitt gjort som et 
støyskjermende tiltak. Fargekode for vare-
vinduer er 0502R.

Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av 
samme type.

Gulv
5 strøk REGENT uretanalkydlakk Gulvet er fra 1994 og har i seg selv ikke høy verne-

verdi. Det utgjør allikevel del av en helhet, og end-
ring er søknadspliktig. Reparasjoner og vedlikehold 
må skje med tilsvarende produkter og utførelse.

Fast inventar
Eldre ventilasjonsrist i messing Messingristen kan pusses, men ikke overmales.

Belysning
Fire kuleformete glasspendler, seks større 
lysstoffrørkasser

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rom 136A og B er et kontor (B) med forværelse (A). Rommet har ett vindu, mot 
sørvest (Karl Johans gate). Dette har avrundet overkarm, eldre fyllingspaneler og 
nyere varevinduer. Inn til forværelset har rommet en eldre dør med sprossedelt 
overlys og eldre trådglass. Døren mellom forværelse og kontor er en eldre dør 
uten overlys. 

Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen 
i 1994. Veggen mot 134 ser ut til å være fra hovedombyggingen av 1914, veggen 
mot 138 sees første gang på tegninger fra 1986. Tidligere har det vært et noe 
smalere rom for “Elementaranalyse” (sic) (hovedombyggingen av 1914), og et 
kontor på samme størrelse som dagens, uten forværelse, men med hems (på 
tegninger fra 1986). 

Det er viktig å ta vare på dørene, vinduene med fyllingspaneler (antatt opp-
rinnelige) og rommets vegger, opprinnelige yttervegger og vegg mot 134, fra 
hovedombyggingen i 1914. Nyere varevinduer har lavere verneverdi, men er 
likevel omfattet av fredningen.

Eldre fyllingsdør mot rom 136A, sett fra 136BEldre fyllingsdør og overlys med tråd-

glass mot rom 138, sett fra 136A

Eldre dørvriderEldre dørvrider Eldre hengsel 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 136A, 136B
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom.  
Fargekoder:
Veggfarge: 1010-Y30R
Fotlister, fast inventar: 3040-Y30R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To eldre fyllingsdører med tre fyllinger, og eldre 
beslag; hengsler, dørvrider og nøkkelskilt. 
Fargekode dører, gerikter: 3040-Y30R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevinduer, dette har blitt gjort som et 
støydempende tiltak. Fargekode for varevindu-
er er 0502R.

Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av 
samme type.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning 136A: En større lysstoffrørkasse
136B: En kuleformet glasspendel

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Leseplasser ved vinduer langs Karl Johans 

gate

Dør med overlys, inn til 136AGjenmurte vindusåpninger til 

trapperom 101

Synlig bæring i himling, på begge 

sider av vindusåpning

Varierende himlingshøyder

VERNEHENSYN
Rom 138 er et stort biblioteksrom, med reoler og leseplasser. Rommet har åtte 
vinduer: fem opprinnelige vinduer med antatt originale fyllingspaneler og nyere 
varevinduer mot Karl Johans gate, og tre eldre varevinduer mot den innebygde 
lesesalen, tidligere bakgård (rom 114). Rommet har to himlingshøyder, høyere 
mot Karl Johans gate og lavere mot lesesalen. 

Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen 
i 1994 (da med romnumrene 135, 137-139). På tegninger fra hovedombyggingen 
av 1914 er arealet fordelt på syv rom, tre mot gaten (“Professors laboratorium”, 
“Kjemisk farm lab”, “Ekstraktion og destilation”) og fire mindre mot gården, delt 
av en korridor (“Kemikalierum”, “Skyllerum”, “Kapelrum”, “Fotografmørkerum”). 
På tegninger fra 1986 er arelaet fordelt på 13 rom; kontorer, laboratorier (et av 
dem kledd med metallnetting), mikroskopirom og heis (rom K61). 

Det er viktig å ta vare på vinduene med fyllingspaneler (antatt opprinnelige), 
og rommets vegger, opprinnelige yttervegger og vegg mot 134, fra 1914. Nyere 
varevinduer og dør har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen. 

NAVN: Bibliotek
FUNKSJON: BIBLIOTEK
ROM: 138
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Himling 
Himling i ulike høyder og delvis synlige bjelker.
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 
I FDV er 138 fire rom, 135 (gang fra 134), 138 
mot lesesal, 137 mot gaten. Annen takfarge 
oppgitt for 135 (4005-G80Y, antatt trykkfeil).

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Vegg påført akridering (endringsliste Statsbygg 
1993), for utjevning mellom nye og eldre flater, 
malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. 
Fargekoder: vegg, søyler, synlig innvendig 
vegg heissjakt: 1002R, 
dører, gerikter: 5040-Y70R, fotlister: 1502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To fyllingsdører med tre fyllinger, eldre mot rom 
136A og nyere mot rom 101 
Fargekoder:
Gerikter, dører: 5040-Y70R
Heisdør mot sjakt: 5040-Y70R (RAL 8012)

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre varevinduer mot lesesalen. Nyere vare- 
vinduer mot Karl Johans gate, dette har blitt 
gjort som et støydempende tiltak. Maling med 
fargekoder 5040-Y70R mot lesesalen og 
0502R mot Karl Johans gate.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av 
samme type.

Gulv
5 strøk REGENT uretanalkydlakk Gulvet er fra 1994 og har i seg selv ikke høy 

verneverdi. Det utgjør del av helheten, og endring 
er søknadspliktig. Reparasjoner og vedlikehold må 
skje med tilsvarende produkter og utførelse.

Fast inventar
Eldre garderobehyller (Snekkermester A.C. 
Bjerkerud inngikk kontrakt om levering av blant 
annet garderobehyller), eldre ventilasjonsrist 
i messing, ny fast innredning (skranke, reoler 
m.v.): Herdins vannbeis nr. 72 - Mahognybrun 
(40g/liter), lakk Casco Nobel, syreherdende - 
Danspeed 90 RF m/tilhørende herder

Messingrist kan pusses, ikke overmales. Eldre, 
fast inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter som 
eksisterende. Nyere, fast inventar har i seg selv ikke 
høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet 
av fredningen. Endringer er søknadspliktige. 

Belysning
15 kuleformete glasspendler
12 plafonder

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Vestibyle, med tre tofløyete dører mot 129, 144 og 141 og tre passasjer mot 
biblioteksarealet. Eldre, eikeådrete dører. En av dørene, inn til rom 144, har et 
felt over døren, med nyklassisistisk, utskåret bord. Interiøret har veggsøyler, 
veggkapiteler og trukne gerikter. Det er trekninger i himlingen, sannsynligvis fra 
hovedombyggingen av 1914. Opprinnelig var arealet bibliotek. 

Rommet slik det fremstår i dag, med trekninger, sees først på tegninger fra 
hovedombyggingen i 1914. Rommet er der betegnet “Forhal”. Siden hovedombygg-
ingen i 1914 ser det ut til at dører/passasjer har blitt noe endret, på tegninger fra 
1986 ser disse ut til å være som i dag. Det er tatt åpning i en vegg, inn mot dagens 
ekspedisjon, dette sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. 

Det er viktig å bevare eldre detaljer i interiøret: veggsøyler og -kapiteler, 
trekninger, de eldre dørene, dekorert felt over dør inn til rom 144. Veggen mot 
144 ser ut til å være fra Grosch og har høy verneverdi. 

Vestibylen sett fra dør inn til rom 144. Oppslagstavlen til venstre, med fot, er i samme ut-

førelse som nyere, fast inventar i biblioteket (113, 116, 134, 138, 145), kan være spesialbygd.

Gjenmurt døråpning, tidligere dør 

til heissjakt

Gerikter, dør mot vestibyleDør til møterom; eldre. Utskåret bord 

er nyklassisistisk og sees flere steder i 

sentrumsbygningene.

NAVN: Vestibyle
FUNKSJON: VESTIBYLE
ROM: 140
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Himling 
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt ma-
ling, fargekode 0502R.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. 
Fargekoder: 
Vegg: 3050-Y40R
Pilastre, trukne gerikter: 1002R
Kapitel: Eks. er beholdt
Fotlister: 1502R
Dragere: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Tre eldre tofløyete, eikeådrete fyllingsdører, 
to med fire og én med tre fyllinger i høyden, 
delvis eldre beslag.
Døren inn til rom 144 har et felt over døren, 
med teksten BIBLIOTHEK. Feltet er utskåret 
og dekormalt. Malingen er eldre, kan være fra 
Sinding-Larsen (1914) eller tidligere og må ikke 
overmales. De ådrete dørene må heller ikke 
overmales. I 1994 var en stor del av de ådrete 
dørene i god stand og ble bare retusjert. Så 
langt mulig ble gjenbruksdører med eikeådring 
brukt i første og andre etasje (Statsbygg 1993).

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
5 strøk REGENT uretanalkydlakk. Gulvet er 
limt til underlaget. 

Gulvet er fra 1994 og har i seg selv ikke høy 
verneverdi. Det utgjør allikevel del av en helhet, 
og endring er søknadspliktig. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse.

Belysning
Tre plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Kontor, med kjøkkenkrok, gjennomgang til rom 143 og et kontor i kontoret, rom 
142. Det er et antatt opprinnelig vindu med fyllingspanel og nyere varevindu ut 
mot Karl Johans gate. Rommet har tre dører; en eldre, tofløyet fyllingsdør med 
fire fyllinger i høyden, og to eldre fyllingsdører med tre fyllinger i høyden. Dørene 
er malt mot 141, men to har annen overflatebehandling på utsiden (dekorasjons-
maling). Nisje i vegg mot 143-144 ser ut til å være en gjenmurt døråpning. 

Opprinnelig var arealet del av biblioteket. Veggen mot 143-144 ser ut til å være 
fra Grosch. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet fordelt på to 
rom, dør i retning Universitetsplassen plassert som dagens gjenmurte nisje. 
Endringer ser imidlertid ut til å ha blitt gjort under bygging, rommene 143 og 144 
ser ikke ut til å være oppført i henhold til tegning. 

På tegninger fra 1986, arealet i ett rom, sees den tofløyete og den doble døren, 
mot 140 og 143. Det er viktig å ta vare på vinduene med fyllingspaneler (antatt 
opprinnelige), eldre dører, vegg mot 143-44 og eldre vegg mot vestibyle. Nyere 
varevinduer og dør har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen. 

141 sett fra vindu mot Karl Johans gate, 

eldre, tofløyet dør mot 140.

Eldre fyllingsdør

Gjenmurt døråpning, antagelig fra hoved-

ombyggingen av 1914, da en ifølge tegninger 

senere har flyttet vegg mellom 143 og 144, 

som nå treffer i nisjen.

Nyere varevindu, dette ble satt inn som et 

støyskjermingstiltak. Eldre fyllingspanel 

mellom vindu og murvegg

Vinduets avslutning mot himlingEldre dørvrider Eldre dråpehengsel

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 141
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. 
Fargekoder: 
Vegg: 1010-Y30R
Fotlister: 3040-Y30R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Tre eldre dører med delvis eldre beslag: en 
eldre, tofløyet fyllingsdør med fire fyllinger 
i høyden, og to eldre fyllingsdører med tre 
fyllinger i høyden. Dører er malt mot rommets 
innside (Dører mot 140 og 143 har mer avans-
erte overflatebehandlinger mot disse rom-
mene). Malte dører, gerikter: 3040-Y30R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevinduer, dette har blitt utført som et 
støydempende tiltak. Fargekode 0500

Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av 
samme type.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Nyere tekjøkken Nyere kjøkkeninnredning av lav verneverdi, 

men fjerning/endring må skje i samråd med 
Eiendomsavdelingen.

Belysning
En kuleformet glasspendel, tre fritthengende, 
større lysstoffrørkasser

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Kontoret har et vindu ut mot Karl Johans gate (antatt opprinnelig vindu med 
fyllingspanel og nyere varevindu). Rommet har en eldre fyllingsdør med tre 
fyllinger i høyden. Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra 
hovedombyggingen i 1994, og rommets lettvegger ser ut til å være fra da. 

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet del av “Professors 
laboratorium”. På tegninger fra 1986 er arealet del av et større rom, kontor og 
laboratorium, med hems. 

Det er viktig å ta vare på vinduet med fyllingspaneler (antatt opprinnelige), 
eldre dør og rommets opprinnelige yttervegg. Nyere varevinduer og dør har lav-
ere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen. 

142 sett fra vindusvegg mot dør til 141.Vindusvrider på nyere varevindu

Vinduets overkarm mot himling

Overgang himling til vegg, tak-

fargen er trukket noe ned på vegg.

Eldre dørvrider Eldre dråpehengsel

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 142
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. 
Fargekoder: 
Vegg: 1010-Y30R
Fotlister: 3040-Y30R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Malte dører, gerikter: 3040-Y30R Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 

vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevinduer, dette har blitt gjort som 
et støydempende tiltak. Fargekode for vare-
vinduer er 0500.

Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av 
samme type.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Hjørnekontor med to vinduer; ett mot Universitetsplassen og et tredelt mot 
Karl Johans gate. Vinduene har eldre, sannsynligvis opprinnelige, varevinduer. 
Plassbygd interiør med fyllingspaneler, mahognylasert. Dører til naborommene 
141 og 144. Dørene mot naborom er begge doble, en er polstret/lydisolert. 

På tegninger fra Grosch er det en vegg mellom rommene 143 og 144, som i dag. 
Veggen var imidlertid flyttet på tegningene fra hovedombyggingen av 1914, slik at 
143 fikk to vinduer mot Universitetsplassen, 144 ett (143 er betegnet “Bibliotek og 
møterum”). På tegninger fra 1986 har veggen opprinnelig plassering. Med bevarte 
interiører i 143 og 144 kan det se ut til at veggen fra Grosch aldri ble revet. 

På tegninger fra 1986 er det dører mot 141 (dobbel) og 144 (enkel). Døren 
mot 144 er tegnet enkel også på tegninger fra 1994 og 2015. Dette kan være 
tegningsteknisk og skyldes at døren (?) slår ut i bunnen av et trappeløp. Veggene 
har samme plassering som i Groschs opprinnelige plan. Etasjeskillet mot andre 
etasje er også sannsynligvis fra Grosch. 

Rommet i helhet har høy verneverdi. Det er viktig å bevare eldre vinduer, 
varevinduer, fyllingspaneler, plassbygd innredning, dører og beslag. 

Rom 143 sett fra vindu mot Universitets-

plassen. Fyllingspanel med varierende 

størrelse på fyllingene

Lakken har fått en overflate som ligner 

krokodilleskinn; dette er et alderstegn 

som kommer av uønskete, men ikke far-

lige, spenninger mellom lakklagene.

Profilerte lister mot vegg, fyllingspaneler 

mellom vindu og murvegg

Servanten er bygd inn i plassbygd 

skap, det er egen nisje for speil.

Eldre servant, fliser, blandebatteri 

og speil med nyere såpe- og papir-

dispenser

Plassbygd skap for panelovn, stikk-

kontakter og internettuttak

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 143
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 
0502R. I 1914 ble andre etasjes gulv fra 
Grosch beholdt i rom mot Universitetsplassen, 
etasjeskillet er altså mulig opprinnelig.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. 
Fargekode vegg: 1010-Y30R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Det er doble, eldre dører til rommene 141 og 
144. Inn til 144 er døren nærmest 144 polstret. 
Doble dører og polstring er typisk brukt som 
lyddemping.
Dørenes eksisterende mahognylasur ble be-
holdt ved hovedombyggingen i 1994. Dørenes 
overflatebehandling er eldre, den må ikke 
overmales.

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
Linoleum, mulig eldre. 
Det var et uttalt ønske fra arkitektene (brev fra 
Ola Natvig Arkitekt MNAL 1993) å bevare “de 
gamle gulvene i 102, 143 og 144”.

Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 
jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan nyere 
linoleumsbelegg skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 
Dersom gulvbelegget er eldre, er utskifting og 
annen endring søknadspliktig.

Fast inventar
Eldre inventar: fyllingspaneler, plassbygde 
skap, radiatorskap med panelovn og stikk, 
skap med eldre servant, eldre fliser, eldre 
blandebatteri, eldre speil i nisje, nyere papir- 
og såpedispenser. Eksisterende overflate-
behandling ble beholdt ved hovedombyggingen 
i 1994: mahognyrød beis m/lakk ble beholdt/
retusjert.

Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse 
på tradisjonelle maleteknikker. Endringer er 
søknadspliktige. Nyere dispensere har lavere 
verneverdi, men fjerning/utskifting må avklares med 
Eiendomsavdelingen.

Belysning
Fem kuleformete glasspendler Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen
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VERNEHENSYN
Bibliotek og møterom med galleri for bøker. Rommet har to vinduer mot Universi-
tetsplassen. Vinduene har eldre, sannsynligvis opprinnelige, varevinduer. 

Interiøret er plassbygd, med fyllingspaneler og mahognylasur. Dør mot rom 
143 er dobbel, den første av disse er også polstret/lydisolert. Døren mot 140 
er tofløyet, med mahognylasur innside. Rommet har samme grunnform som 
på Groschs tegninger, med dører inn til 143 og 140, døren mot 140 er plassert 
litt lenger inn i hjørnet på Groschs tegning enn i dag. Imidlertid er veggen mot 
dagens rom 144 flyttet på tegningene fra hovedombyggingen av 1914. Dette kan 
kun gjelde i tegning og aldri ha blitt gjennomført, se rom 143. 

144 er i 1914 betegnet “Studerendes læsev.”, og inneholder “Elektrisk heis” i 
hjørnet mot dagens rom nr. 129/140. Det ser ikke ut til at denne noen gang ble 
bygd, ingen andre funn taler for at det har vært en heis her eller over/under dette 
rommet, det er en betongtrapp fra hovedombyggingen av 1914 i andre etasje (rom 
250), og det er en heis lenger inne i bygningen. På tegninger fra 1986 har rommet 
sin opprinnelige form, med døråpninger mot 143 (enkel) og 140 (tofløyet).

Fortsetter neste oppslag, rom 144A, 144B

To vinduer mot Universitetsplassen, synlige 

bjelker i himling

Dobbel dør mot 143, den mot 144, som 

står åpen, er stoppet.

Nyere, tilpasset tekjøkken. Et eldre 

innfelt speil på veggen kan tyde på 

at det tidligere har vært en servant 

liknende den en finner på rom 143.

Eldre varevindu Matt og blank overflate: malt mur og 

lakket tre

NAVN: Møterom
FUNKSJON: MØTEROM
ROM: 144
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 
0502R. I 1914 ble andre etasjes gulv fra 
Grosch beholdt i rom mot Universitetsplassen, 
etasjeskillet er altså mulig opprinnelig.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
FDV oppgir maling med Nodest Uniplast 20/
Jotun Fenom. Faktisk malingstype bør kontroll-
eres av malerfirma med spesialkompetanse.
Veggfarge: Bunn 2030-Y30R + lasurolje med 
pigmenter (eng. rødt brent terra, oker, brent 
umbra + lakk)

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Reparasjoner og vedlikehold 
må skje med tilsvarende produkter og utføres 
av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle 
maleteknikker. Endringer er søknadspliktige. For 
endring av malingstype, se himling.

Dører
Eldre fyllingsdører med tre fyllinger i høyden. 
Doble dører til rom 144, mahognylasert på 
begge sider, døren nærmest 144 er polstret, 
antagelig for lyddemping. Tofløyet dør til rom 
140, mahognylasert mot 144 og eikeådret mot 
140. Dørenes eksisterende mahognylasur ble 
beholdt ved hovedombyggingen i 1994. 

Eldre dører med eldre overflatebehandling har 
høy verneverdi, må ikke overmales. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med 
mulig opprinnelig lasur/maling, disse har høy 
verneverdi.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, 
produkter og utførelse, og utføres av malerfirma 
med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 
Endringer/utskifting er søknadspliktig.

Gulv
Linoleum, mulig eldre
Det var et uttalt ønske fra arkitektene (brev fra 
Ola Natvig Arkitekt MNAL 1993) å bevare 
“de gamle gulvene i 102, 143 og 144”.

Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 
jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan nyere 
linoleumsbelegg skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 
Dersom gulvbelegget er eldre, er utskifting og 
annen endring søknadspliktig.

Fast inventar
Se neste oppslag, rom 144A, 144B Høy verneverdi, se neste oppslag, rom 144A, 144B

Belysning Se neste oppslag, rom 144A, 144B Se neste oppslag, rom 144A, 144B
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VERNEHENSYN
Fortsetter fra rom 144, forrige oppslag
Døren mot 144 er tegnet som enkel også på tegninger fra 1994 og 2015. Dette kan 
være tegningsteknisk. Ved tekjøkkenet under trapp er det et eldre speil innfelt 
i panelet, dette tyder på at det tidligere har vært en servant eller lignende der. 
Interiøret er plassbygd, med fyllingspaneler og mahognylasur. Galleriets rekkverk 
har bred topplist, med kant mot rommet, trolig for å hindre at ting faller ned. 

Tretrappen opp til galleriet er malt med eldre gulvmaling. I prosjektbeskriv-
else fra SBE 1991 står det: “Biblioteket i 1. etasje må bevares ned til minste detalj, 
unntatt bøkene. Hele det store rommet bør betraktes som én branncelle, så nye 
brannskiller innenfor rommet kan unngås.” Da dette er før hovedombyggingen 
i 1994, er det overveiende sannsynlig at utsagnet viser til rom 144 med galleri. 
Linoleum på galleri kan være fra hovedombyggingen av 1914. 

Rommet i helhet har høy verneverdi. Det er viktig å ta vare på eldre vinduer, 
varevinduer, fyllingspaneler, plassbygd innredning, dører og beslag og veggene 
med samme plassering som i Groschs opprinnelige plan. Etasjeskillet mot andre 
etasje kan være fra Grosch (se himling). 

Galleriets avslutning mot vindu144B trapperomRekkverk med bred topplist, som 

gir en arbeidsflate. Denne har en 

profil i ytterkant, nok for å hindre 

at ting faller ned.

Den malte murveggen er her gitt 

mahognylasur, lignende overflate 

som bokhyllene i tre ved siden av.

Trapp, fyllingspanel og malt murvegg

NAVN: Galleri
FUNKSJON: GALLERI, TRAPP
ROM: 144A, 144B
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 
0502R. I 1914 ble andre etasjes gulv fra 
Grosch beholdt i rom mot Universitetsplassen, 
etasjeskillet er altså mulig opprinnelig.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
FDV oppgir maling med Nodest Uniplast 20/
Jotun Fenom. Faktisk malingstype bør kontroll-
eres av malerfirma med spesialkompetanse.
Veggfarge: Bunn 2030-Y30R + lasurolje m. 
pigmenter (eng. rødt brent terra, oker, brent 
umbra + lakk )

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Reparasjoner og vedlikehold må 
skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer er søknads-
pliktige. For endring av malingstype, se himling.

Dører
Ingen dører på galleriet -

Varevinduer
Se forrige oppslag, rom 144 Høy verneverdi, se forrige oppslag

Gulv
Brun linoleum, sannsynligvis eldre. Det var et 
uttalt ønske fra arkitektene (brev Ola Natvig 
Arkitekt MNAL 1993) å bevare “de gamle 
gulvene i 102, 143 og 144”. Det ble ved hoved-
ombyggingen av 1914 inngått kontrakt med 
S. Ø. Brønn om levering av 3000 m2 “brun 
linoleum kv. A”. Dette kan være siste rest.

Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 
jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan nyere 
linoleumsbelegg skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 
Dersom gulvbelegget er eldre, er utskifting og 
annen endring søknadspliktig.

Fast inventar
Eldre inventar: fyllingspaneler, plassbygde 
skap, bokhyller, radiatorskap med panelovn og 
stikk, tekjøkken med eldre speil i nisje, nyere 
papir- og såpedispenser, rekkverk galleri. 
Kristiania Mekaniske Verksted skulle levere 
“balkongitter” til 1. et., det kan være dette. 
Eksisterende overflatebehandling ble beholdt 
ved hovedombyggingen i 1994: mahognyrød 
beis m/lakk ble beholdt/retusjert. 

Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjo-
nelle maleteknikker. Endringer er søknadspliktige. 
Nyere dispensere har lavere verneverdi, men 
fjerning/utskifting må avklares med Eiendoms-
avdelingen.

Belysning
Ti plafonder (seks under galleri, fire i tak over 
galleri), fem kuleformete glasspendler, en lys-
stoffrørarmatur ved tekjøkken

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rom 145 er et stort biblioteksrom, med reoler og leseplasser. Rommet har fem 
originale vinduer med eldre, sannsynligvis opprinnelige fyllingspaneler og vare-
vinduer mot Universitetshagen, og tre eldre varevinduer mot den innebygde lese- 
salen, tidligere bakgård (rom 114). Himlingshøyden er varierende, lavere mot 
lesesalen og høyere mot hagen. 

Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen 
i 1994 (da med romnumre 112, 113). På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 
er arealet fordelt på fem rom, tre mot parken (“Dyrelab”, “Kursusrum”, “Rets-
medicin”) og to mot gården (“Instrumentrum”, “Kursusrom”). På tegninger fra 
1986 er arealet fordelt på seks rom, tre kontorer og et møterom mot hagen, el.-
laboratorium og bibliotek mot gården. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag. Det 
er viktig å ta vare på varevinduer (antatt opprinnelige) med fyllingspaneler, 
rommets vegger, opprinnelige yttervegger (inkludert vegg mot tidligere bakgård) 
og vegger mot 111 og 121, fra hovedombyggingen av 1914. Nyere reoler og lese-
plasser har lavere verneverdi, men er del av helheten og kan ikke fjernes uten 
godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

Enklere ettlags vindu mot lesesal, opp-

rinnelig mot bakgård

Spesialbygde bokhyller, nyereVinduene har buet overkarm. Eldre 

fyllingspanel mellom vindu og murvegg

Himling ytterst mot Universitets-

hagen

Rom 145 har to ulike himlings-

høyder.

Eldre ventilasjonsrist i messing

NAVN: Bibliotek
FUNKSJON: BIBLIOTEK
ROM: 145
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Himling 
Slettpusset himling, i ulike høyder, delvis 
synlige bjelker, pusset med kalkpuss, malt med 
Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Veggene er påført akridering (endringsliste 
Statsbygg 1993), for utjevning mellom nye 
og eldre flater, og malt med Nodest Uniplast 
20/Jotun Fenom. Fargekoder: vegg, søyler: 
1002R, fotlister: 1502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Tre eldre fyllingsdører med tre fyllinger, eldre 
beslag.
Fargekode dører, gerikter: 5040-Y70R 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, antatt opprinnelige varevinduer med 
fyllingspaneler og buet overkarm mot himling. 

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, 
produkter og utførelse, og utføres av malerfirma 
med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 
Endring/utskifting er søknadspliktig. 

Gulv 5 strøk REGENT uretanalkydlakk Gulvet er fra 1994 og har i seg selv ikke høy verne-
verdi. Det utgjør allikevel del av en helhet, og 
endring er søknadspliktig. 

Fast inventar Faste, nye innredninger (skranke, reoler m.v.):
Herdins vannbeis nr. 72 - Mahognybrun (40g/
liter), lakk Casco Nobel, syreherdende - 
Danspeed 90 RF m/tilhørende herder.

Nyere, fast inventar har lav verneverdi, men er 
del av helheten. Endringer må avklares med 
Eiendomsavdelingen.

Belysning 15 kuleformete glasspendler
10 plafonder

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rom 145A trapperom er en nyere spiraltrapp. Denne sees først på tegninger fra 
hovedombyggingen i 1994. Arealet har tidligere vært “Bibliotek” (Grosch), “Kurs-
usrum” (hovedombyggingen av 1914) og “El. laboratorium” (tegninger fra 1986). 

Trappen er plassert i et hjørne av biblioteksrommet 145, med adkomst fra rom 
146 korridor, via en passasje mellom to søyler. Søylen mot Universitetshagen sees 
på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, søylen mot Karl Johans gate sees 
først på tegninger fra 1986, som eksisterende (se rom 146).

Himlingen er hevet rett over trappen (i forhold til omkringliggende himling), 
ellers ville det ikke vært tilstrekkelig himlingshøyde for normal bruk. Den hevede 
himlingen har en tilnærmet halvsirkelformet, vertikal avslutning mot en lavere 
himling i retning Frederiks gate. Denne fremstår hul, som en rammekonstruksjon 
kledd med forholdsvis tynt platemateriale. 

Trappen er nyere og har lav verneverdi, men er del av helheten og er (som fast 
inventar) omfattet av fredningen. 

Trappen, sett gjennom passasje fra 146

Buet vegg mot tak. Bueveggen er hul og i 

et lett materiale, sannsynligvis plater

Detalj trappetrinn, ved rekkverkets øvre 

avslutning

Innfesting mesaninetasjeInnfesting trappetrinnTrappekonstruksjon

NAVN: Trapp
FUNKSJON: TRAPP
ROM: 145A
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Himling 
Matt og halvblank maling, fargekode 0502R Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 

samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). Se de respektive rom 
(145/146) for fargekoder.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører Ingen dører, to passasjer. Trappen er plassert 
med adkomst via en passasje fra rom 146, 
passasjen er flankert av to søyler, med delvise 
kapiteler, mot 146. Enklere passasje mot rom 
M86, øverst i trappen.

Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende farge, produkter og utførelse, og må 
på søylenes kapiteler utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Gulv Lakkert tre i trapp, gulvet trappen står på, har  
5 strøk REGENT uretanalkydlakk.

Gulvet er fra 1994 og har i seg selv ikke høy verne-
verdi. Det utgjør allikevel del av en helhet, og 
endring er søknadspliktig. 

Fast inventar
Trappen med rekkverk Trappen har lav verneverdi, men er (som fast 

inventar) omfattet av fredningen. Endringer er 
søknadspliktige.

Belysning
To plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rom 146 fremstår i dag som en korridor flankert av søyler. Rommet sees første 
gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, imidlertid ser det ut til å være 
noen endringer siden da. Arealet var opprinnelig bakgård (Grosch), som ble bygd 
inn til lesesal i 1880-årene. 

Korridoren sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Det 
er noen forskjeller i forhold til dagens situasjon, disse kan være endret allerede 
under hovedombyggingen, eller senere: noen søyler bygger ikke like mye ut i 
rommet som i dag, det er hel vegg mellom søyler, brede passasjer mot dagens 
rom 113 0g 140, og to mindre passasjer til rom i retning mot Universitetsplassen. 
Trekningene i taket sees på tegningene fra hovedombyggingen av 1914, noe ulike 
dagens (kun ett felt). På tegninger fra 1986 er det i tillegg til de to passasjene i 
enden av korridoren, fire mindre dører (en av disse ser ut til å være på samme 
sted som tidligere tegninger).

På tegningene fra hovedombyggingen i 1994 har korridoren blitt åpnet opp 
mot den tilbakeførte lesesalen, rom 114, og den nyanlagte ekspedisjonen, rom 
116. Veggene med veggsøyler har slik blitt søylerekker. Det er viktig å bevare eldre 
detaljer i interiøret som trekninger, søyler og kapiteler.

Gullfarget kapitel (søylehode) 

Søyler på sidene av passasje til trapp 145a, 

med kapiteler, og trekninger i himling

Søyler mot lesesal

Søyler på sidene av passasje fra 146 til 

138. Enklere tverrbjelke hviler ikke på 

søylene (er ikke en tradisjonell bjelke for 

greske søyler).

EkspedisjonsdiskNyere lysarmaturSøyle mot ekspedisjon, med veggkapitel

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 146
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, trek-
ninger. Himlinger malt med Uniplast 07 matt 
maling, fargekode 0502R.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Rommet er flankert av to søylerekker, med 
delvise kapiteler, gullfargete.
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. 
Fargekoder: 
Vegg, søyler: 1002R
Fotlister: 1502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Reparasjoner og vedlikehold må 
skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, 
og må på søylenes kapiteler utføres av malerfirma 
med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 
Endringer er søknadspliktige. For endring av 
malingstype, se himling.

Dører
Ingen dører

-

Gulv 5 strøk REGENT uretanalkydlakk Gulvet er fra 1994 og har i seg selv ikke høy verne-
verdi. Det utgjør allikevel del av en helhet, og 
endring er søknadspliktig. 

Fast inventar Faste, nye innredninger (skranke, reoler m.v.):
Herdins vannbeis nr. 72 - Mahognybrun (40g/
liter ), lakk Casco Nobel, syreherdende - 
Danspeed 90 RF m/tilhørende herder.
Forbo Desktop: 4102 (skranke) 
Se ellers rom 116 for info om skranke

Nyere, fast inventar har lav verneverdi, men er 
del av helheten. Endringer må avklares med 
Eiendomsavdelingen.

Belysning Fem plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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2. etasje
Domus Bibliotheca

Indre hovedtrapp leder opp fra inngangshallen, til to vesti-
byler, i fløyene henholdsvis mot Universitetshagen og Karl 
Johans gate. Disse to vestibylene er forbundet med en 
U-formet korridor, via fløyen mot Frederiks gate. Dette er 
i stor grad en arv etter hovedombyggingen av 1914, ved 
arkitekt Sinding-Larsen.

Fra Grosch var det kun fløyen mot Universitetsplassen 
som hadde to etasjer. Etasjen for øvrig har støpte dekker 
fra hovedombyggingen i 1914. Sinding-Larsen beskrev 
hvordan han ønsket å beholde dekkene fra Grosch, ved å 
bevare kun bjelkelaget gjennom mureprosessen. På grunn 
av fuktpåkjenningen kunne de ikke i sin helhet bevares.

Ved hovedombyggingen i 1994, ved arkitekt MNAL Ola 
Natvig, ble en del større rom oppdelt i kontorer. Bygningen 
ble gjennomgått med hensyn til brannsikkerhet og delt opp 
i brannceller. Det ble satt inn nye varevinduer, med brann-
glass, mot trapperom og korridorer, og nye dører. Vare-
vinduer har også blitt byttet ut, mot Frederiks gate og Karl 
Johans gate, som et støydempende tiltak. 

Etasjen fremstår i dag som en skjermet kontoretasje.
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VERNEHENSYN
Bitrapp fra kjeller til loft. Sees første gang på arkitekt- og ingeniørtegninger fra 
hovedombyggingen av 1914. Sinding-Larsen beskriver i byggesøknaden “2 trappe 
fra kjelder til loft i fløien mot Frederiksgate”. På tegningen sees en lettvegg mot 
dagens rom 227 korridor. Denne finnes også i dag. Dør mot rom 260 korridor ser 
ut til å ha (tilnærmet) samme plassering, mens dør mot rom 227 korridor først 
sees på tegninger fra 1986. 

Det er på avsatsen til andre etasje to nyere fyllingsdører, en av disse med antatt 
nyere overlys, mot rom 227 korridor. Videre opp mot tredje etasje er det et større 
vindu mot rom 227 korridor, med tre ulike høyder (“trinn”), tilpasset trappen. 
Mot lysgård er det et større, sprossedelt vindu. Vinduer har eldre trådglass mot 
andre etasje/lysgården, og nyere varevinduer mot trapperommet, disse ser ut til å 
være brannglass A30 fra hovedombyggingen i 1994 (endringsmelding Statsbygg).

Situasjonen i dag er som på tegninger fra 1986, overflatene ser ut til å være 
fra hovedombygging i 1994. Trapperommet er godt bevart fra Sinding-Larsens 
hovedombygging av 1914, rekkverk er sannsynligvis fra denne ombyggingen og 
viktig å bevare. Eldre vinduer, inkludert gamle glass, har også høy verneverdi.

Trapp ned mot 1. et.Nyere dørNyere dørvriderNyere hengselHimling med plafond

NAVN: Bitrapp
FUNKSJON: TRAPP
ROM: 200
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling).
Fargekoder: 
vegg 1005-G80Y, 
gerikter og sokler: 4005-G80Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To nyere fyllingsdører, en av dem med overlys. 
Maling med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekoder: dører: 3005-G80Y, 
malt sokkel og gerikter: 4005-G80Y

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag fra Erik Undall AS.

Varevinduer
Nyere varevinduer, nok med A30 brannglass, 
malt med samme malingstype som dørene, 
fargekode 4005-G80Y oppgitt i FDV fra 1994, 
men er i dag malt i en hvit nyanse.

Nyere varevinduer har lavere verneverdi, men er del 
av helheten og omfattet av fredningen. Endringer er 
søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må 
skje med tilsvarende produkter og utførelse. 

Gulv Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm 
Fargekode opptrinn: 4005-G80Y

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 
Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Fast inventar Trapp med rekkverk, fargekode rekkverk 
7010-G10Y, malt med Fenom, Fenomix eller 
Bengalakk. Håndlist på vegg skiller seg noe 
fra rekkverk og kan være nyere, men håndlist 
montert på vegg og rekkverk forankret i gulv er 
sammenføyet i loftsetasjen, hvilket taler imot 
aldersforskjell.

Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning En plafond i tak Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Bitrapp fra kjeller til loft. Trapperommet sees først på arkitekt- og ingeniør-
tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Sinding-Larsen beskriver også i bygge-
søknaden “2 trappe fra kjelder til loft i fløien mot Frederiksgate”. Trappen frem-
står noe ulikt på arkitekttegningene og ingeniørtegningene. Ingeniørenes tegnin-
ger går mer i detalj og viser trapp lik dagens situasjon. 

Det er på avsatsen til andre etasje et sprossedelt vindu og en nyere fyllingsdør 
med antatt nyere overlys mot rom 235 korridor. Videre opp mot tredje etasje er 
det et større vindu mot rom 259 korridor, med tre ulike høyder (“trinn”), tilpasset 
trappen. Mot lysgård er det et større, sprossedelt vindu. Alle vinduer har eldre 
trådglass mot andre etasje/lysgården, og nyere varevinduer, disse ser ut til å 
være brannglass A30 fra hovedombyggingen i 1994 (endringsmelding Statsbygg). 
Situasjonen i dag sees på tegninger fra 1986, overflatebehandling ser ut til å være 
fra hovedombyggingen i 1994. 

Trapperommet er godt bevart fra Sinding-Larsens hovedombygging i 1914. 
Trapp med rekkverk er sannsynligvis fra denne ombyggingen og viktig å bevare. 
Eldre vinduer, inkludert eldre glass, har høy verneverdi.

Håndlist langs vindu

Trapp ned mot 1. etasjeLysarmatur

Nyere hengselNyere dørvriderEldre trådglass i vindu mot korridorDør og vindu inn til andre etasje

NAVN: Bitrapp
FUNKSJON: TRAPP
ROM: 201
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1005-G80Y, 
gerikter og sokler: 4005-G80Y 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør med overlys. Maling med 
Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi 
AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekoder: dører: 3005-G80Y, 
malt sokkel og gerikter: 4005-G80Y

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag fra Erik Undall AS

Varevinduer
Nyere varevinduer, malt med samme malings-
type som dørene, fargekode 4005-G80Y.

Nyere varevinduer har lavere verdi, men er del av 
helheten og omfattet av fredningen. Endringer er 
søknadspliktige. Reparasjoner og vedlikehold må 
skje med tilsvarende produkter og utførelse. 

Gulv Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm, 
fargekode opptrinn 4005-G80Y

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 
Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Fast inventar Trapp med rekkverk, fargekode rekkverk 
7010-G10Y, malt med Fenom, Fenomix eller 
Bengalakk. Håndlist på vegg skiller seg noe 
fra rekkverk og kan være nyere, men håndlist 
montert på vegg og rekkverk forankret i gulv er 
sammenføyet i loftsetasjen, hvilket taler imot 
aldersforskjell.

Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning En plafond i tak Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Vestibyle med seks dører/passasjer til andre rom. Detaljer i interiøret; trekninger 
i himling, veggsøyler med veggkapiteler og bjelker, trukne gerikter, ådrete dører 
(flere tøfløyete), dør mot hovedtrapperom har omfattende glassomramming. 
Trapp til auditoriumsdør, med rekkverk i støpejern og håndlist i tre. 

Vestibylen sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, men 
ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig, mot Universi-
tetsplassen, og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskillenes bjelkelag 
gjennom mureprosessen. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. 

Vegger mot rom 203 auditorium, 205 bøttekott og 204 korridor sees på opp-
rinnelige tegninger og kan være fra Grosch. Trekninger i tak sees på tegninger 
fra hovedombyggingen i 1914. Interiøret for øvrig ser også ut til å være fra den 
tid. To dører på tegninger fra da og fra 1986 finnes ikke i dag. Dør inn til rom 255 
korridor ser ikke ut til å være i vegg med enkeltdør, som i dag, men er tegnet som 
dør til hovedtrapp på tegninger fra 1986. På tegninger fra hovedombyggingen av 
1914 er passasjen nesten like bred som rommet 255. 

Eldre bygningsdeler, detaljer i interiøret, dører, eldre overflatebehandlinger 
(komposisjonsgull, ådring) har høy verneverdi.

Portal til rom 261, tofløyet dør til 210

Eldre ådring, eldre eikenøtthengsel

Eldre ådring, eldre eikenøtthengselDetalj rekkverkRekkverk trapp til auditoriumDrager flankert av trekninger

NAVN: Vestibyle
FUNKSJON: VESTIBYLE
ROM: 202
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Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt mal-
ing, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling).
Fargekoder: 
vegg: 2030-Y30R, 
pilaster: 7010-Y50R, 
for kapitel er komposisjonsgull beholdt, 
på fotlister er eikelasur beholdt.
Malt sokkel ved trappetrinn: 7010-Y50R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, og utføres 
av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle 
maleteknikker (dekorasjonsmaling). Endringer er 
søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Fire fyllingsdører, en nyere mot rom 255, en 
eldre med eldre dørvrider og nyere hengsler 
mot rom 203, en tofløyet, eldre dør med fire 
fyllinger i høyden, eldre vrider, mot rom 204, 
og en tofløyet fyllingsdør med fire fyllinger i 
høyden, glass i de to øverste fyllingene, og 
omfattende omramming i glass og tre, eldre 
håndtak, mot rom 256. 
Fargekode dører: Eikelasur er beholdt. 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventu-
elle tiltak, før døren tar skade.
FDV bruker betegnelsen eikelasur, en kan også 
bruke “eikeådret”.

Gulv
Sommer Linoleum Umbra 3328 Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 
Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Fast inventar
Murt trapp med støpejernsrekkverk, malt 
sokkel ved trappetrinn - farge: 7010-Y50R. 

Vedlikehold av malt trapp skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. 
Ulakkert messing kan pusses, men ikke overmales.

Belysning
Tre plafonder, ett lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg
Teknisk skap
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VERNEHENSYN
Auditorium med detaljert interiør. Rommet har overlys i sprossedelt glass, vegg-
er med omrammede felter, brystningspanel, veggsøyler, plassbygd innredning, 
inkludert benker med klappseter, skap, tavle, kateter, auditorium med lesebrett 
og plass til lysbildefremviser. 

Rommet består av et opprinnelig rom fra Grosch, for boksamlinger, slått 
sammen med en bakenforliggende korridor mot lysgården, og fradelt areal, for 
“Forberedelsesrum”, mot Universitetsplassen. Veggene (konstruksjonen) kan altså 
i hovedsak være fra Grosch. 

Auditoriet er i dag hovedsakelig som på tegninger fra hovedombyggingen av 
1914, men noen endringer sees til tegninger fra 1986; plassering av dører nederst 
i auditoriet og fremviser for lysbilder. Dette kan være tilpasninger som er gjort 
allerede under byggeprosessen, da tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er fra 
byggesøknaden. 

Rommet har i sin helhet høy verneverdi. Det er viktig å bevare eldre dører, 
detaljer i interiøret, eldre overflatebehandling (kapiteler), gammel, blå tavle og 
overlys. 

OverlysTavlen, flankert av plassbygde skapAuditoriumsbenkerBrett for lysbildeapparat/fremviserSkap for panelovn

NAVN: Auditorium
FUNKSJON: AUDITORIUM
ROM: 203
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Himling
Sprossedelt overlys. Slettpusset himling med 
trekninger, pusset med kalkpuss, malt med 
Uniplast 07 matt maling. Halvblank maling på 
overlys. Fargekode 0502R. 
Ved hovedombyggingen av 1914 inngikk 
Christian Wisbech A/S kontrakt om leveranse 
av “maskineri for av- og pårulling av teppe til 
dækning av overlyset”.

Vedlikehold skal skje med samme materiale, 
puss, malingstype og farge. Ved oppmaling bør 
fargeundersøkelser legges til grunn. Endring av 
farge og malingstype er søknadspliktig. Ødelagte 
enkeltglass kan erstattes med glass av samme 
kvalitet. Større endringer er søknadspliktige.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekoder: 
vegg: 3040-Y30R, 
brystning: 6030 -Y70R, 
pilaster: 7010-Y10R, 
kapitel eks. kap. er beholdt.

Kalkpuss må utbedres med samme type puss 
som eksisterende. Malte flater kan vedlikeholdes 
med samme malingstype og farge, og må utføres 
av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle 
maleteknikker (dekorasjonsmaling). Endringer er 
søknadspliktige. 

Dører
Fire fyllingsdører, alle eldre. To tofløyete ned-
erst i auditoriet, med eldre håndtak, tilsynelat-
ende like, med allikevel med vesensforskjell 
i rammens dimensjonering. To enkle fyllings-
dører øverst, begge med eldre dørvridere og 
nyere hengsler.  
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekoder: dører: 8010-G70Y, dørkarm-
belistning av gips: 7010-Y10R, fotlister som 
brystning

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og eventu-
elle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-62, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar
Fast inventar: Malt i 3040-Y30R
Benkerygger, sidevanger og fremviserbås 
er beiset med tilpasset farge. (Lasurolje rn/ 
fargepigmenter etter godkj. prøve). Benkeseter 
og skriveplater er malt med 8010-G70Y.

Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjo-
nelle maleteknikker. Endringer er søknadspliktige.

Belysning
Seks plafonder, to lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 2. etasje

VERNEHENSYN
Korridoren sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. 
På tegninger fra Grosch, Sinding-Larsen og 1986 er dette rommet del av ett 
stort rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot 
Universitetshagen. Grosch betegner rommet “Sale for bogsamlingen”, Sinding-
Larsen “Fysikalsk fysiol opt fysiol øvelsesrum samt instrumentsamling”, på 
tegninger fra 1986 er dette forkortet til “Fysiologisk øvelsesrom”. 

Den tofløyete døren inn til dagens rom 204 korridor kan ha vært den opp-
rinnelige døren inn til dette rommet. Rom 204 ligger i den delen av bygningen der 
det var etasjeskiller opprinnelig. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. Vegg 
mot rom 202 vestibyle sees på originale tegninger og kan også være fra Grosch. 

Rommets mulig opprinnelige dekker/himling og vegg mot vestibyle, samt 
mulig originale og eldre dører, har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere 
verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.

Korridoren sett i retning Karl Johans gate, 

dør til rom 206 til venstre, 205 rett fram, 

202 til høyre

Korridoren i retning Universitetshagen, 

dør til rom 208 rett fram, 207 til høyre

Eldre hengselEldre dørvrider og nøkkelskiltNisje, ser ut til å være spor etter større 

passasje, men det er ikke funnet støtte 

for dette i tegningsmaterialet.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 204
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 
0500. Himlingsmalingen er trukket noe ned på 
veggen.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling).
Fargekoder: 
vegg: 1010-Y30R, fotlist som dører

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Fem fyllingsdører, fire av dem eldre, med 
helt eller delvis eldre beslag. En av de eldre 
fyllingsdørene, mot rom 202 vestibyle, er 
tofløyet, med fire fyllinger i høyden. Malt med 
Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi 
AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekoder: dører eikelasert/malt 3040-Y30R, 
gerikter eikelasert/malt 3040-Y30R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar
- -

Belysning
To plafonder, ett lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Bøttekottet sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. 
På tegninger fra Grosch, Sinding-Larsen og 1986 er dette rommet del av ett 
stort rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot 
Universitetshagen. Grosch betegner rommet “Sale for bogsamlingen”, Sinding-
Larsen “Fysikalsk fysiol opt fysiol øvelsesrum samt instrumentsamling”, på 
tegninger fra 1986 er dette forkortet til “Fysiologisk øvelsesrom”. 

Rom 205 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig, 
mot Universitetsplassen, og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskille-
nes bjelkelag gjennom mureprosessen. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. 
Vegg mot rom 202 vestibyle sees på opprinnelige tegninger og kan også være fra 
Grosch. 

Rommets mulig opprinnelige dekker/himling og vegg mot vestibyle, og eldre 
dører, har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel 
omfattet av fredningen.

Rom 204 korridor sett fra rom 205Rom 205 sett fra dørRørgjennomføring ved vegg, bak 

vask og hylle

Eldre eikenøtthengslerEldre dørvrider og nøkkelskilt

NAVN: Bøttekott
FUNKSJON: BØTTEKOTT
ROM: 205
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling).
Fargekoder: 
vegg: 1010-Y30R, fotlist som dør

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eikenøtthengsler og 
eldre dørvrider. Malt med Jotun Fenom og 
Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V.
Fargekoder: dører: eikelasert/malt 3040-Y30R, 
gerikter: eikelasert/malt 3040-Y30R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
ALTRO SAFETY Classic Pewter Grey, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar
Nyere utslagsvask Bør repareres umiddelbart ved svekket funksjon-

alitet, slik at en minsker risiko for vannskader. Tiltak 
som medfører boring i vegg, er søknadspliktige.

Belysning En plafond Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Kontoret sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. 
På tegninger fra Grosch, Sinding-Larsen og 1986 er dette rommet del av ett 
stort rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot 
Universitetshagen. Grosch betegner rommet “Sale for bogsamlingen”, Sinding-
Larsen “Fysikalsk fysiol opt fysiol øvelsesrum samt instrumentsamling”, på 
tegninger fra 1986 er dette forkortet til “Fysiologisk øvelsesrom”. 

Rom 206 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig, 
mot Universitetsplassen. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. Vegg mot 
rom 203 auditorium sees på opprinnelige tegninger og kan være fra Grosch. 

Rommets mulig opprinnelige dekker/himling og vegg mot auditorium, samt 
eldre dører og mulig opprinnelig varevindu med fyllingspanel har høy verneverdi. 
Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.

Rom 206 kontor sett fra dør til rom 252 

kontor; dør mot rom 204 korridor

Rom 206 kontor sett fra dør til rom 252 

kontor; vindu mot Universitetsplassen.

Eldre eikenøtthengslerNyere dørvrider Eldre dørvrider og nøkkelskilt

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 206
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To dører: nyere fyllingsdør mot rom 204 
korridor, tolags dør bestående av to eldre 
fyllingsdører med eldre vrider og eldre 
eikenøtthengsler mot rom 252. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500. 

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning To kuleformete glasspendler, to fritthengende, 
større lysstoffrørkasser, ett lysskilt for 
nødutgang

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 2. etasje

VERNEHENSYN
Kontor med én dør, mot rom 204 korridor, og ett vindu mot Universitetsplassen. 
Kontoret sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. 
På tegninger fra Grosch, Sinding-Larsen og 1986 er dette rommet del av ett 
stort rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot 
Universitetshagen. Grosch betegner rommet “Sale for bogsamlingen”, Sinding-
Larsen “Fysikalsk fysiol opt fysiol øvelsesrum samt instrumentsamling”, på 
tegninger fra 1986 er dette forkortet til “Fysiologisk øvelsesrom”. 

Rom 207 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig. 
Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. Rommets mulig opprinnelige dekker/
himling, samt eldre dører og mulig opprinnelig varevindu med fyllingspanel har 
høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av 
fredningen.

Vindu mot UniversitetsplassenFritthengende lysstoffrørkasse, dør mot 

rom 204 korridor

Kuleformet glasspendelEldre hengselEldre dørvrider og nøkkelskilt

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 207



137

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre beslag og eldre 
dråpehengsler. Malt med Jotun Fenom og 
Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse, ett lysskilt for nød-
utgang

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Kontoret sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. 
På tegninger fra Grosch, Sinding-Larsen og 1986 er dette rommet del av ett 
stort rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot 
Universitetshagen. Grosch betegner rommet “Sale for bogsamlingen”, Sinding-
Larsen “Fysikalsk fysiol opt fysiol øvelsesrum samt instrumentsamling”, på 
tegninger fra 1986 er dette forkortet til “Fysiologisk øvelsesrom”. 

Rom 208 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig. 
Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. Rommets mulig opprinnelige dekker/
himling, eldre dører og mulig opprinnelige varevinduer med fyllingspanel har 
høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av 
fredningen.

Rom 208 sett fra vindu til Universitets-

plassen, mot vindu til Universitetshagen

Rom 208 sett fra vindu til Universitets-

plassen, mot dør til rom 204 korridor

Vindu mot Universitetshagen, med 

fyllingspaneler

Vindu mot Universitetshagen, med 

fyllingspanel

Eldre dørvrider og nøkkelskilt

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 208
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre dørvrider. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning Tre kuleformete glasspendler, to fritthengende, 
større lysstoffrørkasser

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rom 209 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig. 
Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. Rommet var opprinnelig del av et 
større rom med to vinduer mot Universitetshagen, “Sale for bogsamlinger”. På 
tegninger fra hovedombyggingen av 1914 har rommet, da “Læseværelse”, sin nå-
værende størrelse, men med inngang fra vestibylen, der det nå er et teknisk skap. 

På tegning fra 1986 er døren fjernet, og dør er plassert på den ene langveggen, 
nesten som i dag. Det er også bygd et rom i rommet, med lettvegger mot rommet, 
og en tykkere vegg mot vegg; mulig ventilert rom. Spor sees i dag. Døren er på 
tegninger fra hovedombyggingen i 1994 trukket noe inn i rommet, slik at vegg 
mot rommene 261 og 210 har fått to vinkler. Rommet fremstår ellers som i dag.

Rommets mulig opprinnelige dekker/himling og vegg mot rommene 204 og 
208, samt eldre dører og mulig opprinnelig varevindu med fyllingspanel, har høy 
verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av 
fredningen.

Rom 209 kontor sett fra vindu mot Universitetshagen

Vindu mot Universitetshagen, med fyllings-

panel

Vinduets overkarm mot takNyere dørvriderHimlingsfargen er trukket noe ned 

på vegg.

Synlig bjelke i himling

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 209



141

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør. Malt med Jotun Fenom 
og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag fra Erik Undall AS.

Varevinduer Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Vegg, fotlist, vaskelist og gulvbeleggVindu mot Universitetshagen og 

Domus Media

Vindu mot Universitetshagen Rom 210 kontor sett fra vindu mot Universi-

tetshagen. Dør mot rom 261 korridor

Dør til rom 210 ekspedisjon sett fra rom 

202 vestibyle: Portal til rom 261, tofløyet 

dør til 210

VERNEHENSYN
Ekspedisjon, med en enfløyet dør med sidefelt inn fra korridor, nyere skyvedør/
glassfelt mot naborom 211 og ett vindu mot Universitetshagen. Rom 210 ligger i 
den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig. Dekke/himling kan 
derfor være fra Grosch. Rommet var opprinnelig del av et større rom, med to 
vinduer mot Universitetshagen, “Sale for bogsamlinger”. 

Rommet sees for første gang på tegninger fra 1994. Før dette er arealet del 
av en større sal, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 “Kjemisk fysiol 
undervisningslab” og på tegninger fra 1986 “Fysiologi - kjemi øvelsesrom”. 

Rommets mulig opprinnelige dekker/himling og vegg, eldre dører og mulig 
opprinnelige varevindu med fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere lettvegger 
har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.

NAVN: Ekspedisjon
FUNKSJON: KONTOR/EKSPEDISJON
ROM: 210
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør med tilsvarende sidefelt. 
Nyere glassfelt med skyvedør mot rom 211.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag fra Erik Undall AS.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Vindu mot Universitetshagen, eldre glass i vindu gir lysspillet på veggen.VindusvriderVindushengselVindusvrider

VERNEHENSYN
Rommet sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Før 
dette er arealet del av en større sal, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 
“Kjemisk fysiol undervisningslab”, og på tegninger fra 1986 “Fysiologi - kjemi 
øvelsesrom”.  

Rommets mulig opprinnelige varevindu med fyllingspanel har høy verneverdi. 
Bildet øverst til høyre illustrerer hvordan glasset i eldre vinduer også preger rom-
mene innenfor. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av 
fredningen.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 211
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Nyere glassfelt med skyvedør, ser ut til å være 
lakkert fra produsent, i en hvit nyanse.

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag fra Erik Undall AS.

Varevinduer Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning En fritthengende, større lysstoffrørkasse Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Rom 212 kontor sett fra vindu mot Universitetshagen, dør til rom 261 korridorVinduets overkarm mot takDelvis synlig bjelke i himlingÅdret dør mot korridor

VERNEHENSYN
Rommet sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Før 
dette er arealet del av en større sal, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 
“Kjemisk fysiol undervisningslab”, og på tegninger fra 1986 “Fysiologi - kjemi 
øvelsesrom”. 

Gulvet i rom 212 er høyere enn vanligste gulvhøyde i etasjen, i likhet med 
korridorgulvet utenfor. Dette antas å være en tilpasning til de rommene som 
ligger over mesaninetasjen og dermed har noe høyere gulv, for å få trinnløs 
tilgang til hele etasjen. Uvisst om hulrommet er benyttet til føringer. 

Rommets mulig opprinnelige varevindu med fyllingspanel har høy verneverdi. 
Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 212
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør. Malt med Jotun Fenom 
og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag fra Erik Undall AS.

Varevinduer Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rommet sees for første gang på tegninger fra 1994. Før dette er arealet del 
av en større sal, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 “Kjemisk fysiol 
undervisningslab”, og på tegninger fra 1986 “Fysiologi - kjemi øvelsesrom”.

Gulvet i rom 213 er høyere enn vanligste gulvhøyde i etasjen, i likhet med 
korridorgulvet utenfor. Dette antas å være en tilpasning til de rommene som 
ligger over mesaninetasjen og dermed har noe høyere gulv, for å få trinnløs 
tilgang til hele etasjen. Uvisst om et eventuelt hulrom er benyttet til føringer.

Rommets mulig opprinnelige varevindu med fyllingspanel har høy verneverdi. 
Eldre dører har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er 
likevel omfattet av fredningen.

Vinduet rekker nesten ned til gulvet. Ådret dør mot korridor Eldre dørvrider Rom 213 kontor sett fra vindu mot Universitetshagen, dør til rom 261 korridor.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 213
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør. Malt med Jotun Fenom 
og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Eldre ventilasjonsrist i messing Ulakkert messing må pusses.

Belysning
En kuleformet glasspendel, to fritthengende, 
større lysstoffrørkasser

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Eldre ventilasjonsrist i messingMalt vegg, malt fotlist, lakkert vaskelist, 

linoleum gulvbelegg

Eldre dørhengsel Vindushengsel Fritthengende lysstoffrørkasseKuleformet glasspendel Eldre dørvrider og nøkkelskilt

VERNEHENSYN
Rommet sees for første gang på tegninger fra 1994. Før dette er arealet del 
av en større sal, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 “Kjemisk fysiol 
undervisningslab”, og på tegninger fra 1986 “Fysiologi - kjemi øvelsesrom”. 

Gulvet i rom 214 er hevet i forhold til vanligste gulvhøyde i etasjen, som 
korridorgulvet utenfor. Dette antas å være en tilpasning til de rommene som 
ligger over mesaninetasjen og dermed har noe høyere gulv, for å få trinnløs 
tilgang til hele etasjen. Uvisst om et eventuelt hulrom er benyttet til føringer. 

Rommets mulig opprinnelige varevindu med fyllingspanel har høy verneverdi. 
Eldre dører har høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er 
likevel omfattet av fredningen.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 214



151

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre fyllingsdører med eldre beslag, eikenøtt- 
hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Eldre ventilasjonsrist i messing Ulakkert messing må pusses.

Belysning
En kuleformet glasspendel, to fritthengende, 
større lysstoffrørkasser

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Rom 215 kontor sett fra vindu mot Universitetshagen, dør til rom 260 korridor. Innkassing i 

hjørne er teknisk sjakt ifølge tegning, den har også eldre ventilasjonsrist i messing.

Nisjen ser ut til å ha vært overlys 

tidligere, se rom 216 for eksempel.

Dør inn til rom 215 kontor fra rom 

260 korridor, døren står i en høyere 

nisje. Teknisk skap til venstre for dør.

Eldre dørvrider og nøkkelskilt

VERNEHENSYN
Rommet sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Før 
dette er arealet del av en større sal, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 
“Kjemisk fysiol undervisningslab”, og på tegninger fra 1986 “Fysiologi - kjemi 
øvelsesrom”. 

Gulvet i rom 215 er hevet i forhold til vanligste gulvhøyde i etasjen, som 
korridorgulvet utenfor. Dette antas å være fordi rommet (delvis) ligger over 
mesaninetasjen. Uvisst om et eventuelt hulrom er benyttet til føringer. 

Døren inn til kontoret står i en nisje som ser ut til å være for dør med overlys 
(som på naborom 216). Dette kan være en av to dører inn til den store salen fra 
hovedombyggingen av 1914. Rommet har en utkassing, teknisk sjakt, i hjørne mot 
rommene 260/216, denne sees også på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 
(da noe mindre) og fra 1986. På tegninger fra 1986 sees to mindre trapper, med 
tre trinn hver, i dette hjørnet. Uvisst om disse finnes under dagens gulv. 

Rommets dører og mulig opprinnelige varevindu med fyllingspanel har høy 
verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av 
fredningen.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 215
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre beslag, eikenøtt 
hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Eldre ventilasjonsrist i messing Ulakkert messing må pusses.

Belysning
En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rommet sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da 
“Vægtrum for studerende”. Der har rommet dør/passasje mot korridor og tre 
naborom. På tegninger fra 1986, da “1. amanuensis”, er det dører, og muligens 
vinduer, til dagens rom 215 og 224. De aktuelle veggflatene er dekket med 
bokhyller på rom 216, men kan sees på rommene 215 og 224. På rom 215 sees 
ingen dør mot 216, på rom 224 sees en dør, ute av bruk, mot rom 216. 

Gulvet i rom 216 er høyere enn vanligste gulvhøyde i etasjen, som korridor-
gulvet utenfor. Dette antas å være fordi rommet ligger over mesaninetasjen. 
Uvisst om hulrommet er benyttet til føringer. Rommet har noe fast innredning; 
bokskap. 

Fast inventar, eldre dør med overlys og eldre trådglass, eldre, antatt opprinne-
lige, fyllingspaneler ved vindu har høy verneverdi.

Dør inn til rom 216 kontor fra rom 260 

korridor, med overlys over døren.

Vegg mot rom 215 kontorVindusstrammereEldre dørhengselEldre dørvrider og nøkkelskilt

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 216
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Ved full opp-
maling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjon-
elle malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre beslag, eikenøtt 
hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Eldre bokskap i malt tre Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. Endringer er søknads-
pliktige.

Belysning En kuleformet glasspendel, to fritthengende, 
større lysstoffrørkasser

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Nyere, saget passasje med skarpe hjørner, 

mot rom 261 korridor, dør til rom 212 kontor

Nyere, tofløyet fyllingsdør med om-

ramming av faste fyllingspaneler

Nyere, ådret dør, med nyere dørvriderPassasje i vegg, trekninger i 

himling

Veggsøyle med veggkapitel, drager 

og trekninger i himling

Murt trapp

VERNEHENSYN
Korridoren sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da er 217 
og 260 én lang korridor, med trekninger i taket og elleve dører/passasjer. På 
tegninger fra 1986 er det fortsatt én korridor, da med ni dører/passasjer. På 
tegninger fra 1994 er korridoren delt i to rom og har fått passasje til en ny 
korridor, med rampe, rom 261.

Det er en nyere ådret, tofløyet fyllingsdør, med omramming av fyllingspaneler, 
mellom 217 og 260. Dørens omramming har veggsøyler og veggkapitel mot 217, 
men ikke mot 260. Det ser ut til at den opprinnelige korridoren var flankert av 
fire par veggsøyler, og at døren er satt i et av disse søyleparene. 

Rom 217 korridor har en nyere, mindre fyllingsdør, inn til rom 218 toalett, 
først sett på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, og en nyere passasje med 
skarpe hjørner, også først sett på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, mot 
rom 261 korridor med rampe. 

Det er viktig å bevare eldre detaljer, slik som trekninger i tak, veggsøyler og 
veggkapitel. 

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 217
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Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt mal-
ing, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere ådret, tofløyet fyllingsdør, med 
omramming av fyllingspaneler. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag fra Erik Undall AS.

Gulv Gulvbelegg er i FDV oppgitt å være DLW Lino-
leum Marmorette 121-53, 2,5 mm, som rom 
260, korridor, men ser ut til å være Sommer 
Linoleum Umbra 3328, som rom 202 vestibyle.

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning En plafond Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Herretoalett med eldre varevindu mot lysgård, nyere dør, to WC og en servant.
Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da med dør 
til korridor og vestibyle, og betegnet “Vagtmester”. På tegninger fra 1986 har 
rommet, kalt “Laborant”, to dører, mot vestibyle og naborom på motsatt side 
(dagens 219), men ingen dør mot korridor. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 ser rommet ut som i dag, med 
unntak av et lite trapesformet vindu mot trappeavsatsen mellom rommene 202 
vestibyle og 255 korridor, som sees på tegningen fra 1994, men ikke på tegning  
fra 2015 eller i bygningen i dag.

Eldre varevindu har høy verneverdi.

Servant, eldre ventilasjonsrist i messing

SpanskveggerRom 218 WC sett fra døråpningVarevindu mot lysgård, med 

åpningsluke

Nyere dørvriderNyere hengsel

NAVN: WC
FUNKSJON: WC
ROM: 218
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
150/150 mm hvit, glasert veggflis.
Veggfarve over flisefelt: 0500. Slettpusset med 
kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun 
Fenom (tixotrop alkydmaling). 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør. Malt med Jotun Fenom 
og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 3040-Y30R

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag fra Erik Undall AS.

Varevinduer Eldre, mulig opprinnelige varevindu, malt med  
samme malingstype som dørene, fargekode 
0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19 Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. 

Fast inventar Eldre ventilasjonsrist i messing 
Sanitærporselen; to wc og en servant
Spanskvegger: PP 1977 U

Ulakkert messing må pusses.
Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Belysning Lysstoffrørarmatur over servant, tre plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, betegnet 
“Værksted”, da med dør til korridor, rett overfor vindu mot lysgård, og naborom 
på begge sider. På tegninger fra 1986 har rommet, “Verksted”, to dører mot 
naborom, men ingen dør mot korridor. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 ser rommet ut som i dag. Døren 
mot korridoren står nesten i hjørnet, dette ser ut til å være på grunn av den nyere, 
tofløyete døren som deler opp korridoren. 

Eldre varevindu og eldre dør har høy verneverdi.

Varevindu mot lysgård, med åpningslukeDør til rom 260 korridorServant, eldre ventilasjonsrist i 

messing

Synlig bjelke i himling Eldre dørvrider 

NAVN: Kopirom
FUNKSJON: KOPIROM
ROM: 219
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1010-Y30R, fotlister som dører

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre dørvrider og 
eikenøtthengsler. Malt med Jotun Fenom og 
Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V.
Fargekoder: dører eikelasert/malt 3040-Y30R, 
gerikter eikelasert/malt 3040-Y30R.

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelige varevindu, malt med  
samme malingstype som dørene, fargekode 
0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
Sommer Linoleum Umbra 3328 Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Nyere servant, eldre ventilasjonsrist i messing Ulakkert messing må pusses.
Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Belysning To fritthengende, større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da betegnet 
“Skyllerum”, med dør til korridor, rett overfor vindu mot lysgård, og naborom på 
begge sider.  

På tegninger fra 1986 er rommet, da “Destilasjon”, slått sammen med et nabo- 
rom, dagens 221, og døren mot korridor er fjernet. På tegninger fra hovedombygg-
ingen i 1994 ser rommet ut som i dag. 

Eldre varevindu og dør har høy verneverdi.

Dør til rom 260 korridor

Synlig bjelke i himling

Nisje rundt vindu kan være synlig kon-

struksjon eller spor etter ombygging.

Eldre eikenøtthengslerEldre, ådret dør mot korridor Eldre dørvrider og nøkkelskilt

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 220
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1010-Y30R, fotlister som dører

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre beslag, eikenøtt 
hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekoder: dører eikelasert/malt 3040-Y30R, 
gerikter eikelasert/malt 3040-Y30R.

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelige varevindu, malt med  
samme malingstype som dørene, fargekode 
0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
Sommer Linoleum Umbra 3328 Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning To fritthengende, større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Dametoalett, vinkelformet, med en eldre dør mot korridor og et eldre varevindu 
mot lysgård. Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da 
betegnet “Skyllerum”, med dør til korridor og naborom (dagens 220). 

På tegninger fra 1986 er rommet, da “Destilasjon”, imidlertidig slått sammen 
med et naborom, dagens 220. På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 ser 
rommet ut som i dag. Eldre varevindu og dør har høy verneverdi.

Eldre dråpehengselWCDør nummerert med gulltall “222”, men 

toalettavlukket er ikke registrert med 

eget romnummer i tegningssett.

Varevindu mot lysgård, med åpningslukeDør til rom 260 korridor, servant i for-

grunnen, eldre ventilasjonsrist i messing 

til venstre

NAVN: WC
FUNKSJON: WC
ROM: 221
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
himlinger malt med Uniplast 07 maling, ifølge 
FDV. Fargekode himling: 0500. Det er oppgitt 
halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 
07, dette er en selvmotsigelse i FDV. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
150/150 mm hvit, glasert veggflis.
Veggfarge over flisefelt: 0500. 
Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkyd-
maling). 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre fyllingsdør med eldre beslag, 
dråpehengsel. Malt med Jotun Fenom og 
Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 3040-Y30R 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelige varevindu, malt med  
samme malingstype som dørene, fargekode 
0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19 Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-

ende produkter og utførelse. 

Fast inventar Eldre ventilasjonsrist i messing 
Sanitærporselen: wc og servant
Spanskvegger: PP 1977 U

Ulakkert messing må pusses.
Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Belysning Lysstoffrørarmatur over servant, to plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Korridoren sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994.  
Døren inn til kontor 224, i en dyp nisje med skarpe hjørner, ser ut til å være 
nyere, saget ut av en overraskende tykk vegg. På tegninger fra hovedombyggingen 
av 1914 ser det ut til å være en dør mellom naborom på samme sted. 

På tegninger fra 1986 er det imidlertid tegnet inn et rom i rommet inne på 
kontoret, med lettvegger mot rommet og en tykkere vegg mot veggen. Dette kan 
ha vært et ventilert rom. Dagens døråpning er ifølge tegningene tatt gjennom den 
forsterkete veggen dette resulterte i. Eldre dører har høy verneverdi.

Dør til rom 260 korridor til venstre, rom 

225 kontor til høyre

Nyere passasje med skarpe hjørner, 

til rom 224 kontor

Mellom 223 og 260 er det dørkarm 

uten dørblad.

Mellom 223 og 260 er det dørkarm 

uten dørblad.

Nyere passasje med skarpe hjørner, 

til rom 224 kontor

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 223
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To eldre fyllingsdører med eldre beslag, karm 
for dør mot rom 260 korridor, med hengsler, 
men uten dørblad. Dører er oppgitt å være 
“ekelasert” i FDV, men fremstår kun malte, 
ikke dekorasjonsmalt.

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning
En plafond Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Kontoret har ett vindu mot Frederiks gate, et tredelt vindu mot Universitetshagen, 
to eldre dører, én mot korridor 223 og en avstengt, med øverste fylling i overmalt 
glass og antatt forblendet/overmalt overlys, mot rom 216. Den avstengte døren 
har ikke blitt forsøkt åpnet i forbindelse med denne kartleggingen. Varevinduene 
er nyere, satt inn på grunn av trafikkstøy, men fyllingspanelene er eldre, mulig 
opprinnelige. Rommet har noe fast innredning; skap mot rom 216. 

Rom 224 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, “Amanuensis”, 
og ser i hovedsak ut til å være uforandret siden, med unntak av at døren mot dag-
ens rom 223 korridor, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 mot naborom, 
også kalt “Amanuensis”, er gjenmurt på tegninger fra 1986, men tilsynelatende 
tilbakeført på tegninger fra 1994. 

Det er viktig å bevare rommets grunnform, eldre vinduer med fyllingspaneler, 
gamle dører og eldre, fast innredning.

Rom 224 kontor sett fra vindu mot Frederiks gateEldre, avstengt fyllingsdør har over-

malt, ruglet glass i øverste fylling.

Eldre dør, mulig opprinnelig, mulig- 

ens med overlys, nå avstengt

Fast innredning: skap

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 224
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To eldre fyllingsdører: en mot korridor, med 
eldre dørvrider og nøkkelskilt, nyere hengsler. 
En mot naborom 216, avstengt, uten vrider, 
med overmalt glass i øverste fylling og felt over 
dør som ser ut til å ha vært for overlys. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar
Eldre skap i vegg Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og 

vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Endringer er søknadspliktige.

Belysning To kuleformete glasspendler, to fritthengende, 
større lysstoffrørkasser

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Kontoret har et vindu mot Frederiks gate og en eldre fyllingsdør mot korridor 
223. Varevinduene er nyere, men fyllingspanelene er eldre, mulig opprinnelige. 
Rommet har noe fast innredning; skapnisje i vegg mot rom 224, i forsterkning av 
veggen. 

Rom 225 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, “Amanuensis”. 
Romform fra da er delvis bevart, med unntak av vegg mot dagens rom 223 kor-
ridor, som har blitt flyttet inn i rommet for å gi plass til korridoren (hovedom-
bygging 1994). På tegninger fra 1986 er det imidlertid tegnet inn et rom i rommet 
inne på kontoret, med lettvegger mot rommet, og en tykkere vegg mot veggen. 
Dette kan ha vært et ventilert rom. 

Eldre vindu med fyllingspanel, gamle dør og eldre, fast innredning har høy 
verneverdi.

Eldre dråpehengsel for dørSamme tykke vegg som dør til rom 224 

står i. Fast inventar skaprom nede til h.

Eldre dørvrider Fast inventar, skaprom, bak bilde og 

sofa. Hengsler til dører sitter fortsatt på.

Hengsel til fast inventar skapdør (borte)

Rom 225 kontor sett fra vindu mot Frederiks 

gate, dør til korridor

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 225
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre beslag, dråpe-
hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Eldre skaprom i vegg Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Endringer er søknadspliktige.

Belysning En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Dør mot rom 260 korridor

Vindusvrider

Eldre dråpehengselUlike himlingshøyder, vinduets 

overkarm mot tak

Kuleformet glasspendel Eldre dørvrider og nøkkelskilt

VERNEHENSYN
Kontoret har et vindu mot Frederiks gate og en eldre fyllingsdør mot rom 260 
korridor. Varevinduet er nyere, men fyllingspanelene er eldre, mulig opprinnelige. 
Rom 226 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, “Vægtrum”. 
Romformen er endret siden, rommet er på tegningen smalere, og har ingen dør 
mot korridor. 

På tegninger fra 1986 ser rommets grunnform ut til å være som i dag, med en 
tykkere vegg mot veggen (som sett på rommene 209 og 225). Himlingen er senket 
i store deler av rommet, uvisst når dette har blitt gjort. Eldre romform, vinduets 
fyllingspanel og eldre dør har høy verneverdi.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 226
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre beslag, 
dråpehengsler. Malt med Jotun Fenom og 
Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning
En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Mindre korridor med to passasjer, til rom 258 og 260 korridorer, og to dører, til 
rom 200 trapperom og rom 228 kontor. Dør til trapperom er nyere med overlys, 
dør til rom 228 er eldre. Det er et eldre vindu mot trappen, med gammelt tråd-
glass, og underkarm med ulike høyder (trinn) tilpasset trappen. 

Rommet sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, og ser ut 
til å være uforandret siden. Det er en antatt eldre lampe i gammelt skap innfelt i 
veggen. Denne sees første gang på tegninger fra 1986.

Eldre vindu inkludert gammelt glass, eldre dør og eldre skap i vegg har høy 
verneverdi.

Rom 227 sett fra passasje til rom 260 

korridor.

Dør til rom 200 trapperomDør til rom 228 kontorPassasje mot rom 258 korridor og 

dør til rom 228 kontor, ser ut til å 

være fra hovedombyggingen i 1914.

Vindu med eldre trådglass

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 227
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt mal-
ing, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To fyllingsdører, nyere mot rom 200 trapperom, 
og eldre med eldre beslag mot rom 228 kontor. 
Dører er eikelasert.

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Det er et eldre vindu mot trappen, med eldre 
trådglass, og underkarm med ulike høyder 
(trinn) tilpasset trappen. Varevinduet er hvit-
malt, ukjent fargekode.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Antatt eldre lampe i gammelt skap innfelt i 
veggen

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse, se også “Belysning”.

Belysning Lampe i vegg (se inventar), plafond i tak Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Kontoret har et vindu mot Frederiks gate og en eldre fyllingsdør mot rom 227 
korridor. Varevinduet er nyere, men fyllingspanelene er eldre, mulig opprinnelige. 
Rom 228 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, “Viderekomne”, 
og ser i hovedsak ut til å være uforandret siden. Det kan se ut til at det er et vindu 
mot korridor på tegninger fra 1914, det er ikke noe vindu der i dag.

På tegninger fra 1986 ser rommets grunnform ut til å være som i dag, med en 
mindre, teknisk sjakt på vegg mot korridor. 

Det er viktig å ta vare på romform, eldre dør og vinduets fyllingspanel.

Rom 228 kontor sett fra vindu mot Frederiks 

gate. Utenpåliggende konstruksjon/teknisk 

føring kan tyde på nisjer i vegg mot korridor.

Delvis synlig bjelke/konstruksjon i 

himling

Delvis synlig bjelke i himling

Eldre dråpehengselEldre, ådret dør, nummerert med gulltall Eldre dørvrider og nøkkelskilt

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 228
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre fyllingsdør med eldre beslag, dråpe- 
hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning
En kuleformet glasspendel, to fritthengende, 
større lysstoffrørkasser

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Rom 258 korridor, med vindu mot lysgård, 

sett fra rom 229 kontor

Rom 229 kontor sett fra vindu mot 

Frederiks gate, dør til rom 258 korridor, 

eldre ventilasjonsrist i messing

Malt vegg, fotlist, gerikt og dør, 

lakkert vaskelist, linoleum gulv-

belegg

Vindusvrider Eldre dørvrider og nøkkelskilt

VERNEHENSYN
Kontoret har et større vindu mot Frederiks gate og en eldre fyllingsdør mot 
rom 258 korridor. Varevinduet er nyere, men fyllingspanelene er eldre, mulig 
opprinnelige. Rom 229 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, 
“Viderekomne”, og ser i hovedsak ut til å være uforandret siden. På tegninger fra 
hovedombyggingen i 1914 er døren inn til rom 229 ikke midtstilt på veggen, men i 
forhold til et av fire vinduer i korridoren utenfor. 

På tegninger fra 1986 er døren midtstilt på veggen, og i forhold til det midterste 
av tre vinduer i korridoren. Denne endringen kan ha funnet sted allerede under 
bygging. Det kan se ut til at det er et vindu mot korridor på tegninger fra hoved-
ombyggingen av 1914, det er ikke noe vindu mot korridor i dag.

Kontoret har stått ubenyttet siden deler av himling falt ned (før bygningen ble 
refundamentert). Skaden er utbedret, men ujevnheter kan skimtes i himling.
Det er viktig å ta vare på romform, vinduets fyllingspanel og eldre dør.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 229
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre besalg, 
dråpehengsler. Malt med Jotun Fenom og 
Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu (vinduet er det midterste på 
fasaden mot Frederiks gate og er todelt) med 
eldre, mulig opprinnelig fyllingspanel, malt med 
samme malingstype som dørene, fargekode 
0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar
Eldre ventilasjonsrist i messing Ulakkert messing må pusses.

Belysning
En kuleformet glasspendel, to fritthengende, 
større lysstoffrørkasser

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Kontoret har et vindu mot Frederiks gate og en eldre fyllingsdør mot rom 258 
korridor. Varevinduet er nyere, men fyllingspanelene er eldre, mulig opprinne-
lige. Rom 230 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, “Elementar-
anal[yse]”, og ser i hovedsak ut til å være uforandret siden. Det kan se ut til at det 
er et vindu mot korridor på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, og dør mot 
dagens rom 259 korridor. Det er ikke noe vindu mot korridor i dag, og døren er 
mot rom 258 korridor. 

På tegninger fra 1986 har døren dagens plassering, med en liten trapp opp til 
døren, som i dag. Veggen er bygd ut med det som ser ut til å være teknisk sjakt. 
På tegninger fra 1986 sees en dør til naborom, dagens rom 232, denne døren sees 
ikke på senere tegninger eller i bygningen i dag.

Det er viktig å ta vare på romform, eldre dør og vinduets fyllingspanel.

Rom 230 kontor sett fra vindu mot Frederiks 

gate. Trapp opp til dør

Rom 258 korridor, sett fra rom 230 

kontor

Passasje til rom 259 korridor og 

dør til rom 230 kontor

Eldre, ådret dør mot korridorEldre dørvrider og nøkkelskilt

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 230
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre beslag, 
dråpehengsler. Malt med Jotun Fenom og 
Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar
Eldre ventilasjonsrist i messing Ulakkert messing må pusses.

Belysning
En kuleformet glasspendel, to fritthengende, 
større lysstoffrørkasser

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rommet sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, da et større  
rom ble delt opp i korridor og kontor. Rommet ser ikke ut til å være ombygd 
siden. Arealet var tidligere del av rom for “Blodgaspumpe” (tegninger fra hoved-
ombyggingen 1914), på tegninger fra 1986 “Blodanalyse”, i dag det noe mindre 
rommet 233 kontor. 

Dørene til rom 235 korridor og 234 kontor sees begge på tegninger fra 1986 og 
fra hovedombyggingen av 1914, og antas å være fra 1914. På tegninger fra 1986 
er dør til rom 235 tegnet med dørblad, men uten dørblad på senere tegninger. På 
tegninger fra 1986 er det tegnet inn det som ser ut til å være teknisk sjakt på vegg 
mot rom 236, denne sees også i dag. 

Overlys inkludert eventuelt glass og eldre dører inkludert eldre plassering, har 
høy verneverdi.

Til venstre dør til rom 233 kontor, rett fram 

dør til rom 232 kontor

Dør til rom 234 kontor, “Eckhoffs hjørne”Eldre hengsler på dør til rom 234 

kontor, “Eckhoffs hjørne”

Hengsler er fjernetDet er dørkarm uten dørblad mellom 

rommene 231 og 235 korridorer

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 231
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. 
Fargekoder: 
vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Fire dører/passasjer, eldre fyllingsdører til rom 
232, 233 og 234 kontorer, og en eldre dørkarm 
med overmalt og avblendet eldre overlys til 
rom 235 korridor. Overlyset har eldre trådglass 
og er blendet av med overmalt finer. Dører er 
eikelasert (opplysning hentet fra FDV).

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning
Plafond i tak Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Kontor med ett vindu mot Frederiks gate og en eldre fyllingsdør mot rom 231 
korridor. Varevinduet er nyere, men fyllingspanelene er eldre, mulig opprinnelige. 
Rom 232 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, “Gasanalyse”. 
Rommet har på tegningen to dører/passasjer, til begge naborom, en av disse 
dørene har tilnærmet samme plassering som dagens dør til rom 231 korridor. 
På tegninger fra 1986 er det kun dør til rom 259 korridor. Det ser ut til å være en 
mindre, teknisk sjakt i hjørnet. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag. Det ser 
på disse tegningene ut til at tidligere døråpning mot rom 259 korridor er bevart 
som nisje, men denne sees ikke på tegninger fra 2015 eller i bygningen i dag.

Det er viktig å ta vare på romform, eldre dør og vinduets fyllingspanel.

Rom 232 kontor sett fra vindu mot Frederiks gate.Eldre fyllingsdørEldre hengselKuleformet glasspendel

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 232
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre dørvrider og 
dråpehengsel. Nøkkelskilt er eldre mot rom 
232, nyere mot rom 231.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning
En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rommet sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Arealet 
var tidligere del av rom for “Blodgaspumpe” (tegninger fra hovedombyggingen 
1914), på tegninger fra 1986 “Blodanalyse”. Rommet ble delt opp i korridor og 
mindre kontor ved hovedombyggingen i 1994 og ser ikke ut til å være ombygd 
siden.

Det er viktig å ta vare på romform, eldre dør og vinduets fyllingspanel.

Rom 233 kontor sett fra døråpning Rom 233 kontor sett fra vindu mot Frederiks 

gate.

Eldre eikenøtthengslerNyere varevindu mot Frederiks gate, 

støyskjermende tiltak

Eldre dørvrider og nøkkelskilt

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 233
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre fyllingsdør med eldre beslag, eikenøtt- 
hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning
En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Hjørnekontoret har ett vindu mot Frederiks gate, et tredelt vindu mot Karl 
Johans gate og en eldre fyllingsdør mot rom 258 korridor. Varevinduene er nyere, 
men fyllingspanelene er eldre, mulig opprinnelige. 

Rommet sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, “Electro 
fysiol lab”, da med to dører. Rommet er på tegninger fra 1986 kalt “Elektro lab” og 
ser der ut til å være uforandret siden tegninger fra hovedombyggingen i 1914. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er dør mot dagens rom 236 blokkert 
av et nyere tekjøkken, døren kan fortsatt sees på rom 236. 

Rom 234 er betegnet “Eckhoffs hjørne”, oppkalt etter Torstein Eckhoff, 1916-
1993, dr. juris og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i en årrekke. 
Det er plassert messingskilt som viser til rommet ved indre hovedtrapp, og i 
korridorene 260, 231 og 235.  

Det er viktig å ta vare på romform, vinduets fyllingspanel og eldre dør(er).

Rom 234 kontor sett fra vindu ved Karl Jo-

hans gate, mot vindu langs Frederiks gate

Rom 234 kontor sett fra vindu mot Karl 

Johans gate

Utsikt mot Slottet fra vinduNyere tekjøkken, ser ut til å være i 

nisje som opprinnelig var for dør.

Eldre ventilasjonsrist i messing

NAVN: Eckhoffs hjørne
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 234
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre beslag, mot 
korridor. Mulig det er en gjenbygd dør bak 
nyere tekjøkken. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar
Eldre ventilasjonsrist
Nyere tekjøkken

Ulakkert messing må pusses.
Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse.

Belysning
To kuleformete glasspendler, to fritthengende, 
større lysstoffrørkasser

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Korridoren forbinder rom 262 vestibyle med rommene 231 og 259 korridorer.
Rommet er flankert av veggsøyler, kapiteler ser ut til å ha eldre gullfarge. 
Trekninger i himling. Trekningene er ett felt på tegninger fra hovedombyggingen 
av 1914, men er i dag delt opp av dragere mellom søyleparene. Forskjellen kan 
skyldes detaljeringsgrad i tegning. Dør mot 262 ser ut til å være montert i et av 
søyleparene. Døren er ikke plassert i korridorens intuitive ende. 

Korridoren sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da én lang 
korridor, med trekninger i taket og ti dører/passasjer, som munner ut i en helt 
rektangulær vestibyle. Dette er også situasjonen på tegninger fra 1986, men det er 
da 11 dører. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er korridoren som beskrevet delt 
av med nyere dør. Eldre detaljer, slik som trekninger i tak, veggsøyler, dører, 
overflatebehandling, vinduer og glass har høy verneverdi. 

Rom 235 korridor sett i retning mot 

Universitetsplassen.

Rom 235 korridor, sett i retning mot 

Frederiks gate.

Eldre ventilasjonsrist i messingBlendet overlysAvblendet overlys, eldre trådglass synlig

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 235
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Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt mal-
ing, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, og utføres 
av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle 
maleteknikker på kapitelene (dekorasjonsmaling).  
Endringer er søknadspliktige. For bytte av malings-
type, se himling.

Dører
Dører til seks kontorer og rom 201 trapperom. 
Til trapperommet er det også et eldre vindu 
med eldre trådglass. Det er passasje/dørkarm 
uten dørblad, med eldre, sprossedelte overlys 
med (mulig) eldre glass til korridorene 231 og 
259, og tofløyet, nyere dør med omramming i 
fyllingspanel, mot rom 262 vestibyle. Elementer 
i tre er ådret/lasert. 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar
Eldre ventilasjonsrist i messing Ulakkert messing må pusses.

Belysning
Tre plafonder, lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg
Teknisk skap i vegg
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Rom 236 kontor sett fra vindu mot Karl 

Johans gate.

Fast innredning: skapHimlingsfargen er trukket noe ned 

på vegg.

Kuleformet glasspendelDør mot rom 234 kontor. Denne døren er 

avstengt, og finnes ikke på tegninger fra 

hovedombyggingen i 1994 eller 2015.  

VERNEHENSYN
Rom 236 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, “Kymograf 
registrerap”, men det rommet var omtrent dobbelt så stort og inkluderte dagens 
rom 237. Dette større rommet har på tegningen fra hovedombyggingen i 1914 tre 
dører/passasjer, til korridor og begge naborom. To av disse dørene har samme 
plassering som dagens dører i rom 236, til rom 235 korridor og til rom 234 
kontor. Rommet fremstår uendret på tegninger fra 1986 (“Kymograf lab”). 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er rommet som i dag. Eldre rom- 
form, gammelt vindu med fyllingspanel, eldre dører og overlys har høy verne-
verdi.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 236
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To eldre dører med hengsler. Dør mot rom 234 
kontor er avstengt og uten dørvrider, dør til 
korridor har overlys, dette er blendet av med 
finer, som så er overmalt. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar
Eldre skap i malt tre Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og 

vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Endringer er søknadspliktige.

Belysning En kuleformet glasspendel, to fritthengende, 
større lysstoffrørkasser

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rom 237 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, “Kymograf 
registrerap”, men det rommet er omtrent dobbelt så stort og inkluderer dagens 
rom 236. Rommet har på tegningen fra hovedombyggingen av 1914 to dører/
passasjer, til begge naborom; en av disse dørene har samme plassering som 
dagens dør til rom 238 kontor. Rommet fremstår uendret på tegninger fra 1986 
(“Kymograf lab”).

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er rommet som i dag, men dør mot 
238 er ikke tegnet. Døren sees heller ikke på tegning fra 2015. Døren mot korridor 
ser ut til å være en gjenbruksdør, i døråpning fra hovedombyggingen i 1994. 

Eldre romform, gammelt vindu med fyllingspanel og eldre dører har høy 
verneverdi.

Avstengt dør mot rom 238, denne sees ikke 

på tegninger fra 1994 eller 2015.

Rom 237 kontor, vindu mot Karl Johans 

gate

Eldre dørhåndtak på avstengt dørEldre hengselEldre ventilasjonsrist i messing Eldre dørvrider og nøkkelskilt

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 237
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To eldre fyllingsdører med eldre besalg, dør 
med opprinnelig dørvrider og hengsler mot 
korridor, avstengt dør med håndtak mot rom 
238. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar
Eldre ventilasjonsrist i messing Ulakkert messing må pusses.

Belysning
En kuleformet glasspendel, to fritthengende, 
større lysstoffrørkasser

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rom 238 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, “Læseværelse”. 
Rommet har på tegningen fra hovedombyggingen av 1914 tre dører/passasjer, til 
korridor og begge naborom, to av disse dørene har samme plassering som dagens 
dører i rommet, til rom 235 korridor og til rom 237 kontor. Rommet sees også på 
tegninger fra 1986 (“Spektroskopi”), da med to dører som i dag. 

Det er ikke funnet spor etter den tredje døren på rom 238 eller på naborom-
met, rom 239 bibliotek, som har omfattende, plassbygd innredning. Endringen 
kan ha skjedd allerede under hovedombyggingen av 1914. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er rommet uendret siden tegning av 
1986, som i dag. Rommet har en eldre servant, denne kan være fra medisinernes 
tid. Det er viktig å ta vare på romform, eldre dører og vindu med fyllingspanel, 
overlys og fast inventar; servant.

Rom 238 kontor, sett fra vindu mot Karl 

Johans gate.

Dør til kontor 238, sett fra korridor.Blendet overlys, sett fra korridor, 

eldre trådglass er synlig.

Blendet overlysAvstengt dør mot rom 237, sees ikke på 

tegninger fra ombyggingen i 1994 eller 

fra 2015.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 238
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To eldre fyllingsdører med eldre beslag. Døren 
mot rom 237 er avstengt. Dør mot korridor ser 
ut til å være en dør med dråpehengsler, i en 
ramme med eikenøtthengsler. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Eldre servant Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Endringer er søknadspliktige.

Belysning En kuleformet glasspendel, to fritthengende, 
større lysstoffrørkasser

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.



VERNEHENSYN
Rom 239 er et bibliotek med galleri. Rommet har to vinduer mot Karl Johans 
gate. Vinduene har eldre, sannsynligvis opprinnelige, varevinduer. Interiøret er 
plassbygd, med fyllingspaneler, og behandlet med lasur. To eldre dører, mot rom 
262 vestibyle og 240B kontor. Det er trapp opp til galleriet, og videre en trapp 
(rom 352 trapperom) fra galleriet til tredje et. (rom 339B). 

Rom 239 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da med tre 
dører (også en dør mot rom 238), og trapp til galleri annerledes enn i dag. Dette 
kan ha blitt endret under oppføringen. 

På tegninger fra 1986 ser rommet ut som i dag, men uten dørblad i døråpning 
mot dagens rom 240B. Rommet har vært bibliotek siden hovedombyggingen i 
1914. Rommet har i sin helhet høy verneverdi. Det er viktig å ta vare på eldre 
varevinduer, fyllingspaneler, plassbygd innredning, dører og beslag.

Detalj eldre fliser ved servant, omramming 

i tre

Trapp til 3. et.Rekkverk galleri. Kristiania Mekaniske 

Verksted skulle levere “balkongitter” til 

2. et., det kan være dette. 

Dør til trappGalleri, med dør til trapp 

Garderobe med servant

NAVN: Bibliotek
FUNKSJON: BIBLIOTEK
ROM: 239

Hovedrommet sett fra hjørnet på vindussiden.

7 Katalog - interiør - 2. etasje
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Rom 239 har en kombinasjon av mørkt og lunt, lyst 

og åpent. Øverste bilde er av trapp opp til mesaninen, 

nederste bilde viser hovedrommets takhøyde og to 

store vinduer.

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 
0502R.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Maling: Bunn 2030-Y30R + lasurolje med pig-
menter (eng. rød brent terra, oker, brent umbra 
+ lakk)

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Reparasjoner og vedlikehold må 
skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer er søknads-
pliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører
Tre eldre fyllingsdører med eldre beslag og 
hengsler, en mot trapp videre opp fra galleri, 
med spisse hengsler, kun brukt her og på rom 
249 kontor. Eksisterende mahognylasur er 
beholdt, ifølge FDV fra hovedombyggingen i 
1994. 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelige varevinduer med 
fyllingspanel

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
Linoleum G18 DLW UNI Walton fargekode 
101-60, 2,5 mm. Dette er sannsynligvis lagt 
over eldre gulvbelegg.

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Plassbygd innredning; Galleri, trapper, bok-
hyller, garderobe, veggpaneler. Eksisterende 
mahognyrød beis med lakk er beholdt og re-
tusjert. Eldre vask med fliser, ventilasjonsrister 
i messing, radiatorer bygd inn i fast inventar. 

Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjo-
nelle maleteknikker. Endringer er søknadspliktige.

Belysning Fire kuleformete pendellamper som hoved-
belysning. Lysstoffrørarmaturer som arbeidslys 
mot bokhyllene.

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Forgang til to kontorer, har tofløyet fyllingsdør med fire fyllinger i høyden mot 
rom 262 vestibyle, eldre fyllingsdører videre inn til kontorene. I hjørne mot vest 
har rommet en egenartet, buet vegg. 

Rom 240A sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, før dette 
var arealet som i dag utgjør rommene 240A, 240B og 241, ett større rom, med 
to vinduer mot Karl Johans gate, to dører/passasjer mot naborom og en tofløyet 
dør mot vestibyle, plassert som i dag på tegninger fra 1986. På tegninger fra 
hovedombyggingen av 1914 er døren midtstilt, men der er det i vestibylen en 
veggsøyle i dag. Dette kan tyde på at døren ble flyttet allerede under oppføringen. 

Arealet har tidligere vært “Fysisk fysiol lab” (hovedombyggingen av 1914), og 
“prof. kontor” (1986). 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, den 
buete veggen er delt opp i rette stykker (dette er typisk for tidlige datategninger). 
Veggens bue skyldes slagbuen til en dør i kontoret innenfor (rom 240B), inn til 
naborom (rom 239). Dørene har høy verneverdi og må bevares.

Tofløyet dør fra rom 262 vestibyle

Buet vegg mot rom 24oB kontorTofløyet dør mot rom 262 vestibyleEldre hengsler med eikenøttknoppBuet vegg mot rom 24oB kontor Eldre dørvrider

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 240A
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
FDV oppgir fargekoder: 
vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert. Dette 
stemmer ikke. Ser ut til å være farger som i 
240B, ikke de oppgitte kodene.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Tre eldre fyllingsdører med eldre beslag. Dør 
mot vestibyle er tofløyet, med fire fyllinger i 
høyden, trukne gerikter, eldre beslag og eike-
nøtthengsler. Dørene er oppgitt å være eike-
lasert på rom 240A, det stemmer ikke, selv om 
den tofløyete døren er eikeådret mot rom 262.

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning
Plafond i tak Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rom 240B sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, før dette var 
arealet som i dag utgjør rommene 240A, 240B og 241, ett større rom, med to 
vinduer mot Karl Johans gate, to dører/passasjer mot naborom og en tofløyet dør 
mot vestibyle. Arealet har tidligere vært “Fysisk fysiol lab” (hovedombyggingen av 
1914) og “prof. kontor” (1986). 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, den 
buete veggen er delt opp i rette stykker (dette er typisk for tidlige datategninger). 
Veggens bue skyldes dør inn til naborom (rom 239). Vinduets fyllingspanel og 
eldre dører har høy verneverdi og må bevares.

Rom 240B kontor sett fra vindu mot

Karl Johans gate

Dør inn til rom 239 bibliotekNyere varevinduer mot Karl Johans gate Buet vegg mot rom 24oA korridorEldre dørvrider og nøkkelskilt

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 240B
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To eldre fyllingsdører med eldre beslag, eike-
nøtthengsler. Malt med Jotun Fenom og Feno-
mix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 
35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning
En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rommet har plassbygd, fast innredning: bokhyller og garderobeskap. Rom 241 
sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, før dette var arealet som i 
dag utgjør rommene 240A, 240B og 241, et større rom, med to vinduer mot Karl 
Johans gate, to dører/passasjer mot naborom og en tofløyet dør mot vestibyle. 

Det er en nisje i den faste innredningen, som ser ut til å være tidligere dør til 
naborom, sett på tegninger fra 1914 og 1986. Arealet har tidligere vært “Fysisk 
fysiol lab” (1914) og “prof. kontor” (1986). 

På tegninger fra 1994 fremstår rommet som i dag. Det er viktig å ta vare på 
den faste innredningen, vinduets fyllingspanel og eldre dører.

Rom 241 kontor sett fra vindu mot 

Karl Johans gate.

Rom 241, vegg mot rom 240B kontorFast innredning, garderobeskapFast innredning, med stigeFast innredning, detalj

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 241
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre beslag. Malt 
med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & 
Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar
Eldre, plassbygd innredning. 
Fargekode: 3005-G50Y

Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utføres av malerfirma med kompetanse på tradisjo-
nelle maleteknikker. Endringer er søknadspliktige. 

Belysning En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Nyere varevindu og vindusvrider Eldre ventilasjonsrist i messing Dør mot rom 247 korridor

Nyere varevindu Rom 242 kontor sett mot Karl Johans gate 

fra rom 260 korridor.

Eldre ventilasjonsrist i messingEldre dørvrider og nøkkelskilt

VERNEHENSYN
Rom 242 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, “Professors 
kontor”, med to dører/passasjer, mot naborom på begge sider, og en tofløyet 
dør mot vestibylen. På tegninger fra 1986 er rommet delt i to rom, det innerste 
uten vindu, “Prof fys lab”. Det er vesentlige innslag av tekniske sjakter på disse 
tegningene, i en slik grad at de omtrent dobler veggtykkelsen mot korridor 247. 

Tidligere dør fra dagens rom 241 er gjenbygd, nisje kan sees på rom 241 i dag. 
Veggen er dekket av bokhyller på rom 242, uvisst om det er spor etter dør også 
her. Tofløyet dør mot vestibyle er stengt av og skimtes over improvisert tavle, se 
stort bilde til høyre. 

Dør mot dagens rom 247 korridor, tidligere ett større rom, sees første gang på 
tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Den er tatt gjennom en mulig opp- 
rinnelig vegg, som sees på Groschs tegninger. Døråpningen skiller seg fra 
bygningens øvrige døråpninger tatt i eksisterende murvegg, ved at den er listet/
påsatt gerikter (se rom 247). 

Mulig opprinnelig vegg, eldre dører og vinduets fyllingspanel har høy verne-
verdi.  

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 242
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre hengsler og 
beslag. En avblendet, tofløyet dør med fire 
fyllinger i høyden mot rom 262 vestibyle. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar
Eldre ventilasjonsrist i messing Ulakkert messing må pusses.

Belysning
En kuleformet glasspendel, to fritthengende, 
større lysstoffrørkasser

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 
1994. Før dette har arealet vært del av et større rom, “Spektroskopi”, på tegninger 
fra hovedombyggingen av 1914. 

På tegninger fra 1986 er dette arealet heis, vaskerom, forrom og kjolerom 
(mulig kjølerom). Endringene kan være gjort allerede under hovedombyggingen 
av 1914. Heisen er et annet sted i tegningssettet fra da (rom 250), men det er ikke 
annet som tyder på at den ble oppført med denne i tegningene angitte plassering. 
Heissjakten ble utvidet 30 cm i 1986. 

Dagens rom 243 består av de tidligere rommene vaskerom, forrom og kjole-
rom. Dørens plassering sees på tegninger fra 1986. Nisje i vegg mot rom 244 
kontor ser ut som spor etter en dør, men det er ikke funnet dokumentasjon på en 
dør/passasje i tegningsmaterialet. Nisjen ser i tegningene ut til å være negativt 
rom skapt av tekniske sjakter på begge sider. 

Eldre varevindu mot lysgård og eldre dør mot korridor har høy verneverdi.

Rommet er vinkelformet Varevindu mot lysgård, med åpningsluke, og

nyere tekjøkken

Eldre varevindu med fyllingspanelVinduets overkarm mot takEldre fyllingsdør med eldre dørvrider og 

eldre eikenøtthengsler

NAVN: Kjøkken
FUNKSJON: KJØKKEN
ROM: 243
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom. 
Fargekoder: 
vegg: 1010-Y30R, fotlister som dører 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre dørvrider og 
eldre eikenøtthengsler. Malt med Jotun Fenom 
og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V.
Fargekoder: dører: eikelasert/malt 3040-Y30R, 
gerikter eikelasert/malt 3040-Y30R (FDV bruk-
er betegnelsen “ekelasur”, en kan også bruke 
eikeådret).

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelig varevindu med 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
Sommer Linoleum Umbra 3328 Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Nyere tekjøkken Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Belysning To fritthengende, større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 
1994. Før dette har arealet vært del av et større rom, “Polarisation”, med en side-
ordnet dør mot korridor og to vinduer mot lysgård, på tegninger fra hoved-
ombyggingen av 1914. 

På tegninger fra 1986 er dette arealet “Elementæranalyse”, da med en midtstilt 
dør. På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 ser rommet ut til å ha dagens 
utforming, med et vindu mot lysgård og en eldre gjenbruksdør mot korridor, 
flyttet i forhold til 1986-tegningene. 

Varevinduet har en særegen detalj; et blendet felt nederst i venstre hjørne. 
Uvisst hva dette skyldes/hvilken funksjon det eventuelt kan ha hatt. Eldre 
varevindu mot lysgård og eldre dør mot korridor har høy verneverdi.

Eldre fyllingsdør med eldre dørvrider og 

eldre flaggposthengsler

Synlig bjelke i himling

Eldre fyllingsdør med nyere låsVindu ut mot lysgårdVinduet har en særegen utforming, med 

et blendet, mindre panel i nederste 

venstre hjørne.

Eldre dørvrider og nøkkelskilt

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 244
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1010-Y30R, fotlister som dører 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre fyllingsdør med eldre dørvrider og eldre 
dråpehengsler. Malt med Jotun Fenom og 
Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V.
Fargekoder: dører: eikelasert/malt 3040-Y30R, 
gerikter eikelasert/malt 3040-Y30R.

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelig varevindu med 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
Sommer Linoleum Umbra 3328 Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning To fritthengende, større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rommet slik det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 
1994. Før dette har arealet vært del av et større rom, “Polarisation”, med en side-
ordnet dør mot korridor og to vinduer mot lysgård, på tegninger fra hoved-
ombyggingen av 1914. 

På tegninger fra 1986 er dette arealet “Elementæranalyse”, da med en midtstilt 
dør. På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 ser rommet ut til å ha dagens 
utforming, med et vindu mot lysgård og en eldre gjenbruksdør mot korridor, 
flyttet i forhold til 1986-tegninger. 

Eldre varevindu mot lysgård og eldre dør mot korridor har høy verneverdi.

Eldre, ådret dør mot rom 235 korridorRom 245 kontor sett fra vindu mot lys-

gård.

Himlingsfargen er trukket noe ned 

på vegg.

Synlig bjelke i himlingEldre fyllingsdør med gammel dørvrider, 

eldre nøkkelskilt og flaggposthengsler

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 245
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Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt mal-
ing, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1010-Y30R, fotlister som dører 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre fyllingsdør med eldre dørvrider, eldre 
nøkkelskilt og eldre flaggposthengsler. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekoder: dører: eikelasert/malt 3040-Y30R, 
gerikter eikelasert/malt 3040-Y30R.

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelig varevindu med 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
Sommer Linoleum Umbra 3328 Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning To fritthengende, større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da “Extraktion”, 
med ett vindu og en dør, midtstilt overfor vinduet. På tegninger fra 1986 er 
rommet, da “Polarimetri”, i hovedsak uendret, men døren er, som i dag, ikke 
fullstendig midtstilt overfor vinduet. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 ser rommet ut til å ha dagens ut-
forming, med et vindu mot lysgård og eldre dør mot korridor. Eldre varevindu 
mot lysgård og eldre dør mot korridor har høy verneverdi.

Rom 246 sett fra dør til korridorEldre fyllingsdør med eldre dørvrider og 

eikenøtthengsler

Kuleformet glasspendelSpesialhåndtak for HK WC, 

i messing

Eldre dørvrider 

NAVN: WC
FUNKSJON: WC HK
ROM: 246
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Himling
Halvblank maling 0500 Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 

samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
150/150 mm hvit, glasert veggflis.
Veggfarge over flisefelt: 0500. Slettpusset med 
kalkpuss, malt med Nodest Uniplast 20/Jotun 
Fenom (tixotrop alkydmaling). 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre fyllingsdør med eldre dørvrider og heng-
sler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 3040-Y30R 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, mulig opprinnelig varevindu med frostet 
glass, malt med samme malingstype som 
dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19 Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-

ende produkter og utførelse. 

Fast inventar Sanitærporselen; wc og servant Nyere, fast inventar har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Belysning En kuleformet glasspendel, lysstoffrørarmatur 
over servant

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Korridoren sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, og 
ser ikke ut til å være endret siden. På tegninger fra Grosch er dette arealet del av 
ett stort rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot 
Karl Johans gate. Grosch betegner rommet “Sale for bogsamlingen”. På tegninger 
fra Sinding-Larsen er arealet delt opp i to rom, “Forberedelsesrum” og “Kemisk 
fysiolog lab”, på tegninger fra 1986 er forberedelserommet beholdt, mens laben er 
delt i tre rom, betegnet “Prof kem lab”. Dør mot rom 262 vestibyle ser ut til å være 
fra hovedombyggingen av 1914. 

Rom 247 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig, 
mot Universitetsplassen, og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskille-
nes bjelkelag gjennom mureprosessen. Dekke/himling kan derfor være fra 
Grosch. Vegg mot rom 242 kontor og 262 vestibyle sees på opprinnelige tegninger 
og kan være fra Grosch. 

Rommets mulig opprinnelige dekker/himling og vegg, samt antatt opprinne-
lig dør, har høy verneverdi. Eldre dører har høy verneverdi. Nyere lettvegger har 
lavere verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.

Forseggjort døromramming av dyp 

dørkarm

Rom 247 korridor, dør til rom 249 til venst-

re, 248 rett fram og 242 til høyre. Vegg til 

høyre kan være fra Grosch.

Dør mot rom 242, eldre fyllingsdør med 

eldre dørvrider og eikenøtthengsler

Dør mot rom 262 vestibyle, eldre 

fyllingsdør med eldre dørvrider, 

nøkkelskilt og dråpehengsler

Dør til rom 235 trapperom, nyere fyll-

ingsdør, nummerert med gulltall

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 247
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1010-Y30R, fotlister som dører 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Seks fyllingsdører, fem av disse er eldre med 
eldre beslag, dør mot rom 253 trapperom er 
nyere. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekoder: dører eikelasert/malt 3040-Y30R, 
gerikter eikelasert/malt 3040-Y30R.

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning
To plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Belysning, lysstoffrørkasser og glasspendlerEldre ventilasjonsrist i messing

Dør mot rom 247 korridor, eldre ventila-

sjonsrist i messing

Tredelt vindu, eldre fyllingspaneler, 

nyere varevinduer

Kuleformet glasspendel, vindu med 

buet overkarm mot tak

Rom 248 kontor sett fra vindu ut mot 

Universitetsplassen, dør mot rom 247 

korridor til høyre.

Eldre dørvrider og nøkkelskilt

VERNEHENSYN
Hjørnekontoret har ett vindu mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Karl 
Johans gate og en eldre fyllingsdør mot rom 247 korridor. Kontoret sees første 
gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994 og ser ikke ut til å være endret 
siden. 

På tegninger fra Grosch er dette arealet del av ett stort rom, med tre vinduer 
mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Karl Johans gate, betegnet “Sale 
for bogsamlingen”. På tegninger fra Sinding-Larsen er arealet delt opp i to rom, 
“Forberedelsesrum” nærmest auditoriet og “Kemisk fysiolog lab” på hjørnet, med 
to vinduer mot Universitetsplassen. På tegninger fra 1986 er forberedelserommet 
beholdt, mens laben er delt i tre rom, betegnet “Prof kem lab”. 

Rom 248 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig, 
mot Universitetsplassen, og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskill-
enes bjelkelag gjennom mureprosessen. Dekke/himling kan være fra Grosch. 
Vegg mot rom 242 kontor sees på opprinnelige tegninger og kan være fra Grosch.

Opprinnelig dør og rommets mulig opprinnelige dekker/himling og vegg har 
høy verneverdi. Nyere lettvegger har lav verneverdi, men er omfattet av fredningen.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 248
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre hengsler og be-
slag. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevinduer med eldre, mulig opprinne-
lige fyllingspanel, malt med samme malings-
type som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar
Eldre ventilasjonsrist i messing Ulakkert messing må pusses.

Belysning
Tre kuleformete glasspendler, to fritthengende, 
større lysstoffrørkasser

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Fritthengende lysstoffrørkasse, 

synlige bjelker i himling

Kuleformet glasspendel, vindu med 

buet overkarm mot tak

Synlig bjelke i himling Dør mot rom 247 korridor, eldre fyllingsdør 

med eldre dørvrider, nøkkelskilt og eikenøtt- 

hengsler

Hengsel av annen type enn ellers i byg-

ningen

Eldre dørvrider og nøkkelskilt

VERNEHENSYN
Kontoret sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994 og 
ser ikke ut til å være endret siden. På tegninger fra Grosch er dette arealet del 
av ett stort rom, med tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu 
mot Karl Johans gate. Grosch betegner rommet “Sale for bogsamlingen”. På 
tegninger fra Sinding-Larsen er arealet delt opp i to rom, “Forberedelsesrum” 
nærmest auditoriet og “Kemisk fysiolog lab” på hjørnet, med to vinduer mot 
Universitetsplassen. På tegninger fra 1986 er forberedelserommet beholdt, mens 
laben er delt i tre rom, betegnet “Prof kem lab”. 

Rom 249 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig, 
mot Universitetsplassen, og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskille-
nes bjelkelag gjennom mureprosessen. Dekke/himling kan derfor være fra 
Grosch. 

Opprinnelig dør og rommets mulig opprinnelige dekker/himling og vegg har 
høy verneverdi. Nyere lettvegger har lavere verneverdi, men er likevel omfattet av 
fredningen.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 249
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre fyllingsdør med eldre beslag og atypisk 
hengsel. Malt med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning
En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rommet har et vindu mot Universitetsplassen, eldre dør mot rom 247 korridor, 
og eldre, tofløyet dør mot rom 251 korridor. Rom 253 trapperom kan sees i vegg. 
Rommet slik det er i dag, sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, 
kontor. På tegninger fra Grosch er arealet del av ett stort rom, med tre vinduer 
mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot Karl Johans gate (se rom 249). 

Rom 250 ligger mot Universitetsplassen, der det var etasjeskiller opprinnelig, 
og Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskillenes bjelkelag gjennom mure-
prosessen. Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. Rommet er delt opp på 
tegninger fra hovedombyggingen i 1914. Det er tegnet inn en heis og to separate 
dører inn til rom 203 auditorium. 

Ingeniørtegninger av trapp fra hovedombyggingen av 1914 og tegninger fra 
1986 samsvarer i større grad med dagens situasjon, og det er grunn til å anta at 
det ble gjort endringer under hovedombyggingen i 1914. Det ser ut til at heisen i 
stedet ble bygd med dagens plassering. Dørene til auditoriet ser ellers ikke ut til å 
være flyttet, se rom 251. 

Rommets mulig opprinnelige dekker/himling og eldre dører har høy verne-
verdi. Nyere lettvegger har lav verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen.

Rom 250 kontor sett fra vindu mot Universi-

tetsplassen, dør mot rom 247 korridor.

Dør til rom 251 korridor, servant under 

lavere himling mot rom 253 trapperom

Utsikt mot UniversitetsplassenServantDør mellom rom 250 kontor og rom 251 

korridor; eldre, tofløyet fyllingsdør med 

eldre dørvrider og eikenøtthengsler

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 250
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To eldre fyllingsdører med eldre beslag, en av 
disse er tofløyet. Malt med Jotun Fenom og 
Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu med eldre, mulig opprinnelig 
fyllingspanel, malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre fyllingspanel har høy verneverdi. Nyere 
varevinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar
Nyere servant Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verne-

verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Belysning En kuleformet glasspendel, en fritthengende, 
større lysstoffrørkasse

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg Større, nyere kjøleskap el.l.
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VERNEHENSYN
Mindre, nærmest trekantet korridor, med tre eldre dører, to av dem tofløyete. 
Rommet sees for første gang på tegninger fra 1986. 

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er logistikken inn til auditoriet 
løst helt annerledes, men det ville ikke være gjennomførbart blant annet på grunn 
av trapp mellom andre og tredje etasje. Det er derfor grunn til å tro at det ble 
gjort noen endringer etter de aktuelle tegningene under hovedombyggingen av 
1914 (se rom 250), og at rommet slik det fremstår i dag, er fra da. 

På tegninger fra Grosch er dette arealet del av ett stort rom, sentrert i fasaden, 
med tre vinduer mot Universitetsplassen. Rom 251 ligger i den delen av bygningen 
der det var etasjeskiller opprinnelig, mot Universitetsplassen, og der Sinding-
Larsen beskrev bevaring av etasjeskillenes bjelkelag gjennom mureprosessen. 
Dekke/himling kan derfor være fra Grosch. 

Rommets mulig opprinnelige dekker/himling og eldre dører har høy verne-
verdi.  

Rom 251 korridor har en tilnærmet tre-

kantet form. Dør til rom 252 kontor til 

venstre, 250 kontor til høyre

Dør til rom 250 kontor, eldre tofløyet 

fyllingsdør med eldre dørvrider, nøkkel-

skilt og eikenøtthengsler

Eldre beslag på tofløyet dør inn til 

rom 203 auditorium

Eldre dørhåndtak på tofløyet dør inn til 

rom 203 auditorium

Eldre dørvrider og nøkkelskilt

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 251
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Tre eldre, tofløyete dører mot rommene 203 og 
250. Enkel, plateslått dør mot rom 252. Dørene 
har eldre beslag. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Belysning
Plafond Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rommet har lav takhøyde, det ligger en halvetasje rett over (se rom 254). Vindu-
ene spenner over begge rommene. Rom 252 sees for første gang på tegninger fra 
hovedombyggingen av 1914, “Forberedelsesrum”. På disse tegningene er logistik-
ken inn til auditoriet løst annerledes, men det ville ikke være gjennomførbart. 
Det er derfor grunn til å tro at det ble gjort noen endringer etter de aktuelle 
tegningene under ombyggingen (se rom 250, 251), og at rommet slik det fremstår  
i dag, i store trekk er fra hovedombyggingen i 1914. 

På tegninger fra 1986 er rommet som i dag, med unntak av to lettvegger som  
deler rommet i tre, og ett dørblad i tolagsdøren. På tegninger fra Grosch er dette  
arealet del av ett stort rom, sentrert i fasaden, med tre vinduer mot Universitets-
plassen. 

Rom 252 ligger mot Universitetsplassen, der det var etasjeskiller opprinnelig, 
og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskillenes bjelkelag. Dekke kan 
derfor være fra Grosch. Rommets antatt opprinnelige vinduer, mulig opprinnelige 
dekke og eldre dører har høy verneverdi.  

Rom 252 kontor er avlangt, med vinduer 

mot Universitetsplassen.

Rom 252 kontor er avlangt, med bok-

hyller langs indre vegg.

Eldre ventilasjonsrist i messingTo lag dører inn til rom 206 kontor, 

døren til venstre står åpen på bildet.

Eldre dørhåndtak på platekledd dør til 

rom 251 korridor

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 252
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To eldre fyllingsdører med eldre beslag, og en 
eldre, platekledt dør med eldre håndtak. Malt 
med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & 
Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Tre vinduer mot Universitetsplassen med eldre, 
mulig opprinnelige varevindu, malt med samme 
malingstype som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Eldre ventilasjonsrist i messing Ulakkert messing må pusses.

Belysning
Tre lysstoffrørkasser i tak Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Eldre rekkverk og repos for rom 254 arkiv, 

som ligger i en halvetasje, før trappen går 

videre opp til tredje etasje.

Nyere fyllingsdør mot rom 247 korridorNyere fyllingsdørEldre trapp med støpte trinn, ifølge 

tegninger fra hovedombyggingen 

av 1914

Malt trapp, maling er trukket noe opp 

på vegg.

VERNEHENSYN
Trapp fra andre til tredje etasje, repos ved halvetasjen, med inngang til rom 254 
arkiv, tidligere “Forberedelsesrum”. Eldre rekkverk og håndlist i metall.

Trapperommet sees første gang på Sinding-Larsens tegninger fra hoved-
ombyggingen av 1914. Trappen avviker fra Sinding-Larsens tegninger på flere 
punkter, det er tegnet inn en heis i forbindelse med trappen, og den vender mot-
satt vei. Ingeniørtegninger av trapp fra hovedombyggingen av 1914 og tegninger 
fra 1986 samsvarer i større grad med dagens situasjon, og det er grunn til å anta 
at det ble gjort endringer under hovedombyggingen. Det ser ut til at heisen i 
stedet ble bygd med dagens plassering. 

Rom 253 ligger i den delen av bygningen der det var etasjeskiller opprinnelig, 
mot Universitetsplassen, og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskille-
nes bjelkelag gjennom mureprosessen. Det kan derfor være elementer fra Grosch. 
Veggen mot auditoriet sees på tegninger fra Grosch, denne veggen kan være opp-
rinnelig. 

Rommets mulig opprinnelige vegg/dekke/himling og trapp med rekkverk har 
høy verneverdi.  

NAVN: Trapp
FUNKSJON: TRAPP
ROM: 253
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, opp-
gitt i FDV å være malt med Uniplast 07 matt 
maling, fargekode 0500, men ser ut til å være 
malt med veggfarge, noe som gjør det enklere 
å male pent i et rom med så mange overgan-
ger mellom vegg og tak.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1010-Y30R, fotlister som dører 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To nyere fyllingsdører. Dører og gerikter er 
malt, fargekode 3040-Y30R.

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag fra Erik Undall AS.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Eldre rekkverk Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning To plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Rommet har lav takhøyde; det ligger på en halvetasje, mellom andre og tredje 
etasje. Vinduene spenner over rom 254 og rommet under (se rom 252), i rom 254 
er vinduenes øverste del. 

Rom 254 sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, 
“Forberedelsesrum”, og fremstår i dag som godt bevart fra hovedombyggingen av 
1914, inkludert fast inventar, skap med utfellbar arbeidsflate, som på tegninger fra 
hovedombyggingen i 1914. På tegninger fra 1986 er rommet utvisket/uleselig. 

På tegninger fra Grosch var et større rom, “Sal for bogsamlinger”, sentrert i 
fasaden, med tre vinduer mot Universitetsplassen. Det er disse vinduene som i 
dag (delvis) er i rom 254. Siden vinduene starter ved gulvet, kan det som settes i 
disse vinduene, sees når en ankommer bygningen og går opp ytre hovedtrapp. 

Rom 254 ligger mot Universitetsplassen, der det var etasjeskiller opprinnelig, 
og der Sinding-Larsen beskrev bevaring av etasjeskillenes bjelkelag. Himling kan 
derfor være fra Grosch. 

Rommets antatt opprinnelige vinduer, fast inventar fra hovedombyggingen av 
1914 og mulig opprinnelige himling har høy verneverdi.  

Døren er nyere, i spesialformatHjørne nærmest UniversitetshagenVindu mot Universitetsplassen, 

med buet overkarm

Eldre skap, med utfellbar arbeids-

flate

Skap, der eldre maling har sprukket på 

grunn av overflatespenning. Dette er et 

ufarlig alderstegn.

NAVN: Arkiv
FUNKSJON: ARKIV
ROM: 254
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 1002-Y, 
fotlister: 3005-G50Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør, mot rom 253 trapperom. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag fra Erik Undall AS.

Varevinduer Tre vinduer mot Universitetsplassen. Eldre, 
mulig opprinnelige varevinduer.
Oppgitt i FDV å være malt med samme mal-
ingstype som dørene, fargekode 0500, men 
dette stemmer ikke. Vinduenes overflate-
behandling er eldre.

Vedlikehold skal skje med samme materialer, 
malingstype og farge, og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.  

Gulv DLW Linoleum Marmorette 121-57, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Fast inventar har eldre, mulig opprinnelig 
maling.

Vedlikehold skal skje med samme materialer, 
malingstype og farge, og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker.  

Belysning Tre lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Rommet sett mot rom 262 vestibyle.

Eldre ventilasjonsrist i messing, i tak

Eldre ventilasjonsrist i messing, under 

vindu 

Vindu mot lysgård, med antatt 

(delvis) eldre, ruglet glass, noe 

ulikhet i mønsteret

Vindu mot trapperom 256, nyere 

varevindu har større sammenheng-

ende glassflater enn det eldre 

vinduet på trappesiden.

Vindu mot trapperom 256, nyere 

varevindu

VERNEHENSYN
Korridoren forbinder rom 202 og 262 vestibyler. Flankert av søylerekker med for-
gylte kapiteler, sprossedelte vinduer mellom søylene, eldre, frostet glass mot lys-
gård på en side, klart glass mot indre hovedtrapp på den andre. Nyere varevindu-
er mot rom 255 i vinduer til trapperommet. To nyere dører i kortveggene. 

Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da etasjene 
ble utvidet to vindusfag ut i lysgården. Rommet er tegnet med søylerekke og 
trekninger, uten kortvegger. To søylepar, nå i vestibylene, er del av rommet. På 
tegningen ser det ut til å være overlys, noe overraskende siden det ikke er øverste 
etasje, men under den tidligere operasjonssalen. I dag er det ikke overlys i taket. 
Trekningene er tegnet noe enklere enn slik de ser ut i dag, dette kan skyldes 
detaljeringsnivå i tegning. 

På tegning fra 1986 er rommet i stor grad uendret, men det er tegnet inn glass 
med omramming, lettvegg e.l. (ikke dørblader) i hver kortende av korridoren. 
Plassering og dimensjon ser ut til å samsvare med dagens vegger. På tegning fra 
hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, men er da møterom, ikke 
korridor. Rommet har i sin helhet høy verneverdi.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 255
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt 
maling, fargekode 0502R. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 3030-Y70R, 
pilaster: 3030-Y70R, 
fotlister: 8005-G20Y, 
kapiteler: komposisjonsgull

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, og utføres 
av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle 
maleteknikker på kapitelene (dekorasjonsmaling).  
Endringer er søknadspliktige. For bytte av malings-
type, se himling.

Dører
To nyere fyllingsdører. Malt med Jotun Fenom 
og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V.
Fargekode dører og gerikter: 8005-G20Y

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer inkludert, alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag fra Erik Undall AS

Varevinduer
Eldre varevinduer med eldre, frostet glass mot 
lysgård. Nyere varevinduer mot trapperommet, 
med klart glass, midtpost og tverrpost. (Eldre 
varevinduer på trappesiden)

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv DLW Linoleum Marmorette 121-59, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Eldre ventilasjonsrister i messing.
Eldre langbord og benk av ukjent opprinnelse, 
uvisst hvor lenge de har stått her.

Ulakkert messing må pusses. Langbord og benker 
er ikke fast inventar, men bør ikke uten videre 
flyttes.

Belysning Tre plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Indre hovedtrapp, mellom første og andre etasje. Trappen er i granitt og deler 
seg i to trappeløp ved reposet med inngang til tidligere auditorium, nå lesesal. 
Veggene er malt med limfarge. Rommet er flankert av veggsøyler med forgylte 
kapiteler, i himling er det dragere mellom søylene og trekninger mellom dragerne. 
Eldre, sprossedelte vinduer mellom søylene mot rom 255 korridor. To eldre, to-
fløyete og ådrete dører med overlys og sidefelt i glass inn til rom 202 og 262 
vestibyler. 

Rom 256 sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da Sinding-
Larsen utvidet etasjene to vindusfag ut i lysgården. Rommet ser ikke ut til å være 
forandret siden. 

Farge- og malingsvalg er basert på fargeundersøkelser og tilbakeført til 
original maling/farge i rommet (ifølge FDV og Statsbygg). Rommet har i sin 
helhet høy verneverdi.

Dør inn til M86 lesesal, tidligere auditorium. 

Døren med utskåret felt og forseggjorte 

gerikter har høy verneverdi.

Repos ved dør inn til rom M86 lesesalSøyle med kapitel, himling med 

trekninger, eldre vinduer

Trappetrinn i granitt, med hugne 

slag

Håndlist

Utskåret felt over dør har høy verneverdi

NAVN: Hovedtrapp
FUNKSJON: TRAPP
ROM: 256
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt mal-
ing, fargekode 0502R.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med limfarge. Farge- og malingsvalg er 
basert på fargeundersøkelser, og skal være 
basert på originalfarger.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, og utføres 
av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle 
maleteknikker (dekorasjonsmaling). Endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører
Tre eldre ådrete, tofløyete fyllingsdører. Dør inn 
til tidligere auditorium, nå lesesal, har utskåret 
og dekormalt tittelfelt. To tofløyete fyllingsdører 
med fire fyllinger i høyden, glass i de to øverste 
fyllingene og omfattende omramming i glass 
og tre, eldre håndtak, mot rommene 202 og 
262 vestibyler.

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre, sprossedelte varevinduer mot rom 255 Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 

og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv
Granitt

Fast inventar
Håndlist i lakkert tre
Steintrapp i syenitt/granitt (ser ut til å være 
granitt), levert av Huggen Stenhuggeri, med 
7 cm overbladning og hugget for å gå 10 cm 
inn i muren (kontrakt 1915).
Skifer-, vegg- og pilastersokler fra A/S Valdres 
Skiferbrud (kontrakt 1917).

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utføres av malerfirma med 
kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 

Belysning
En nyere pendellampe med åtte kupler, 
tilsvarende som i rom 114 lesesal

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 2. etasje

VERNEHENSYN
Korridor som forbinder korridorene 227 og 259, er en del av hovedkommunika-
sjonen i andre etasje. Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 
1914, da tegnet med en vegg bestående av fire-fem vinduer (avhengig av tegning), 
nesten fra gulv til tak. Korridoren er bygd på utsiden av opprinnelig vegg mot 
lysgården, fra Grosch, og hviler på de to store, greske søylene i rom 114 lesesal. 
På snitt fra hovedombyggingen i 1914 fremstår rommet som en luftig svalgang 
mot lysgården. 

På tegning fra 1986 fremstår rommet som i dag, med tre vinduer. Dette kan ha 
blitt endret allerede under hovedombyggingen i 1914. 

Mulig opprinnelig vegg mot kontorene, vinduer, inkludert glasset, og eldre 
dører har høy verneverdi.

Rom 258 korridor, sett fra rom 227 korridor 

mot rom 259 korridor. Tre vinduer mot lys-

gård. Eldre ventilasjonsrist i messing

Eldre, ådret fyllingsdør, med eldre 

dørvrider, nøkkelskilt og hengsler

Passasje med skarpe hjørner, mot 

rom 259 korridor, fra hoved-

ombyggingen i 1914

Trekninger i takVindu mot lysgård; nyere varevindu 

med klart glass mot korridor, eldre 

ruglet glass mot lysgård

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 258
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt mal-
ing, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To eldre dører inn til rom 227 og 259. Dører er 
eikelasert.

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Korridoren har tre eldre vinduer med eldre, 
frostet/ruglet glass mot lysgård, og nyere 
varevinduer med tverrpost og klart glass mot 
korridoren. Nyere varevinduer, antatt å være 
A30 brannglass, fra hovedombyggingen i 1994

Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Eldre ventilasjonsrist i messing Ulakkert messing må pusses.

Belysning
Tre plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 2. etasje

VERNEHENSYN
Mindre korridor med to passasjer, til rom 235 og 258 korridorer, ingen dører. 
Det er en antatt eldre lampe i skap innfelt i veggen. Rommet sees første gang 
på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, og ser i mindre grad ut til å være 
forandret siden. 

Det er dør til dagens rom 230 kontor på tegninger fra hovedombyggingen av 
1914, og dører til dagens rom 201 trapperom og 232 kontor på tegninger fra 1986, 
ingen av dem finnes i dag, det sees heller ikke spor etter disse. 

På tegninger fra 1986 er det en trapp med tre trinn mot 258, i dag er gulvet i 
rommets lengde rampe (det skråner), ned mot rom 235. Eldre vindu, inkludert 
glass, og eldre, dørinnfelt veggskap har høy verneverdi. 

Vindu mot trappRom 259 korridor sett fra rom 258 

korridor.

Innramming overlys over dørEldre trådglassInnbygd skap med lampe

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 259
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt mal-
ing, fargekode 0500.
Trekninger i tak

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Varevinduer
Et eldre vindu mot trappen, med opprinnelig 
trådglass, og underkarm med ulike høyder 
(trinn) tilpasset trappen.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting av varevindu er søknads-
pliktig.

Gulv DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Innbygd skap med lampe Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse, se også “Belysning”.

Belysning Plafond, en lampe i skap i vegg Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 2. etasje

VERNEHENSYN
Korridoren forbinder korridorene 217 og 227. Rommet sees først på tegninger fra 
hovedombyggingen av 1914, da er 217 og 260 én lang korridor, med trekninger i 
taket og elleve dører/passasjer. På tegninger fra 1986 er det fortsatt én korridor, 
da med ni dører/passasjer. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er korridoren delt i to rom. Dør mot 
217 er en nyere, ådret, tofløyet fyllingsdør, med omramming av fyllingspaneler. 
Dørens omramming har veggsøyler og veggkapitel mot 217, men ikke mot 260. 
Det ser ut til at den opprinnelige korridoren var flankert av fire par veggsøyler, del 
av en søylerekke som fortsetter i rom 202 vestibyle, og at døren står i et av disse. 

To av dørnisjene mot Universitetshagen er høye, typisk for dør med overlys, 
disse sees også på tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Det ene overlyset 
er bevart, den andre nisjen er gjenmurt over dørhøyde, dette kan ha blitt gjort 
mellom 1914 og 1986; på tegninger fra 1986 finnes ikke denne døren, den ser ut til 
å være gjenåpnet ved hovedombyggingen i 1994. 

Eldre detaljer, slik som trekninger i tak, veggsøyler og veggkapitel, overlys og 
eldre dører, har høy verneverdi. 

Rom 260 korridor sett i retning mot 

Frederiks gate.

Dør til rom 216 kontor, eldre fyllingsdør 

med ådring, eldre dørvrider, nøkkelskilt 

og eikenøtthengsler

Trekninger i tak, en lavere passasje  

mot rom 247 korridor, en høyere 

dør med overlys

Veggsøyle med kapitel og drager, 

flankert av trekninger

Eldre ventilasjonsrist i messing

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 260
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt mal-
ing, fargekode 0500.
Trekninger i tak.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, og utføres 
av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle 
maleteknikker på kapitelene (dekorasjonsmaling).  
Endringer er søknadspliktige. For bytte av malings-
type, se himling.

Dører
Tolv dører/passasjer: tre til andre korridorer, 
åtte til andre rom og én til trapperom. En av 
dørene er en nyere, tofløyet dør mot rom 217 
trapperom. Dører er eikelasert.

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar
Eldre ventilasjonsrist i messing Ulakkert messing må pusses.

Belysning
Tre plafonder i tak, lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg
Teknisk skap, ventilasjonssjakt i tidligere sjakt 
for dyreheis
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7 Katalog - interiør - 2. etasje

VERNEHENSYN
Korridor med rampe; trinnfri forbindelse mellom rom 202 vestibyle og rom 217 
korridor. Korridoren sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Før 
dette er arealet del av en større sal, på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 
“Kjemisk fysiol undervisningslab”, og på tegninger fra 1986 “Fysiologi - kjemi 
øvelsesrom”.  

Rampen og høyere gulv i tilstøtende korridor antas å være en tilpasning til 
de rommene som ligger over mesaninetasjen og dermed har noe høyere gulv 
enn etasjen for øvrig, slik at en får trinnløs tilgang til hele etasjen. Uvisst om et 
eventuelt hulrom er benyttet til føringer. 

Korridoren har tre nyere fyllingsdører, døren inn til rom 210 har også sidefelt 
med tilsvarende fyllinger. Det er en nyere, saget passasje med skarpe hjørner, 
gjennom en forholdsvis tykk vegg, først sett på tegninger fra hovedombyggingen 
i 1994 og sannsynligvis fra denne, mot rom 217 korridor. Rommet er omfattet av 
vernet, endringer er søknadspliktige.

Passasje mellom rommene 217 og 261 korri-

dorer, 217 i forgrunnen, dør inn til rom 212 

kontor

Tofløyet dør mot rom 210 vestibylePlatekledd lettvegg mot rom 

213 kontor

Passasje til rom 202 vestibyle, 

hjørne mot rom 202

Nyere, saget passasje med skarpe hjør-

ner, mot rom 202 vestibyle. Dører til 

rom 210 ekspedisjon og 209 kontor

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 261
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Fargekodene er hentet fra rom 202 fordi dette romnummeret tidligere omfattet rom 261. 

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
vegg: 2030-Y30R, fotlister eikelasert 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Tre nyere, eikelaserte dører til rom 209 og 212 
kontorer og 210 ekspedisjon.  

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag fra Erik Undall AS.

Gulv Sommer Linoleum Umbra 3328 Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar Malt sokkel ved trappetrinn, farge: 7010-Y50R Vedlikehold av malt trapp skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning Tre plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.



244

7 Katalog - interiør - 2. etasje

VERNEHENSYN
Vestibyle i andre etasje, har veggsøyler med veggkapiteler og dragere. Det er en 
trapp til auditoriet, med rekkverk i støpejern og håndlist i tre. Personheis. 

Vestibylen sees første gang på tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Vegger 
mot rom 203 auditorium og 247 korridor sees på opprinnelige tegninger og kan 
være fra Grosch. Trekninger i tak sees på tegninger fra hovedombyggingen av 
1914. Interiøret for øvrig ser også ut til å være fra da. Rommet ser i stor grad ut til 
å være uendret siden hovedombyggingen i 1914. 

På tegninger fra 1986 ser en at heissjakten (ser ut til å være oppført med sin 
nåværende plassering, ikke i rom 250 som på tegninger fra hovedombyggingen 
av 1914) utvides noe, og eldre heisdør mures igjen. Vegg med dør inn til rom 255 
korridor finnes ikke på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, se rom 255. 
Tofløyet dør mot rom 242 kontor er blendet av i rom 242. 

Rommet har i sin helhet høy verneverdi. Det er viktig å ta vare på eldre 
bygningsdeler og detaljer i interiøret som dører og eldre overflatebehandlinger.

Rom 262 vestibyle sett i retning mot 

Frederiks gate

Tofløyet fyllingsdør med sidefelt i glass 

og overlys, mot rom 256 trapperom

Trapp opp og dør inn til rom 255 

korridor

Trapp opp til rom 203 auditorium Eldre ventilasjonsrist i messing

NAVN: Vestibyle
FUNKSJON: VESTIBYLE
ROM: 262



245

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt mal-
ing, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig. 

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling).
Fargekoder: 
Vegg: 2030-Y30R
Pilaster: 7010-Y50R
Kapitel: Komposisjonsgull er beholdt.
Fotlister: Eikelasur er beholdt.
Malt sokkel ved trappetrinn: 7010-Y50R 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge og utføres 
av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle 
maleteknikker (dekorasjonsmaling). Endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører
Ti ådrete dører/passasjer til omkringliggende 
rom, fire er tofløyete. Den tofløyete døren mot 
trapperommet har omfattende glassomram-
ming. 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
Sommer Linoleum Umbra 3328 Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig. 

Fast inventar
Rekkverk i støpejern
Eldre ventilasjonsrist i messing 
Malt sokkel ved trappetrinn: 7010-Y50R
Byste av Bernhard Getz i nisje etter tidligere 
heisdør

Smijern innendørs har god motstand mot rust.
Se ellers vedlikeholdsråd. Vedlikehold av malt 
trapp skal skje med samme malingstype og farge, 
endringer er søknadspliktige. Ulakkert messing må 
pusses.

Belysning
Tre plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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3. etasje
Domus Bibliotheca

Domus Bibliothecas tredje etasje inneholder i hovedsak 
kontorer, biblioteksrom, et større pauserom og to forholds-
vis store møterom, som kan slås sammen. 

I bygningen fantes det opprinnelig ikke noen tredje 
etasje, det store biblioteksrommet med gallerier gikk 
helt opp til loftet. Ved hovedombyggingen av 1914, da 
bygningen ble transformert fra biblioteksbygning til å huse 
tre medisinske institutter, delte Sinding-Larsen opp dette 
rommet i tre etasjer og utvidet etasjene to vindusfag ut i 
lysgården. 

Mens første og andre etasje har store vinduer i bygnin-
gens fasade, har tredje etasje kun mindre vinduer i veggen 
på fasaden mot Universitetshagen. Isteden har etasjen et 
anselig antall overlys, som går fra taket, gjennom loftet og 
ned i tredje etasje og forsyner etasjen med dagslys. 

Oppe på utvidelsen av etasjene, under bygningens 
glasstak og med eget glasstak, ligger operasjonssalen fra 
Sinding-Larsen, i dag pauserom. Et av biblioteksrommene 
ser ut til å ha vært bibliotek også under medisinerne og har 
inventar av høy verneverdi. De fleste av etasjens overflate-
behandlinger ser ut til å være fra hovedombygging i 1994.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Vindu mot lysgård, mellom tredje og andre 

etasje

Nyere dør; allerede på avsatsen skiller 

3. et. seg klart fra 2. et., der avsatsen har 

dør med overlys og vindu ved siden av.

Nyere varevindu for eldre vindu, 

håndlist

Linoleum lagt rundt forankring, 

med et lite snitt mot trappens kant.

Forankring av rekkverk

VERNEHENSYN
Bitrapp som går fra kjeller til loft. Trapperommet sees første gang på arkitekt- 
og ingeniørtegninger fra hovedombyggingen av 1914. Sinding-Larsen beskriver 
også i byggesøknaden “2 trappe fra kjelder til loft i fløien mot Frederiksgate”. På 
tegningen sees en lettvegg mot dagens rom 351 korridor. Denne finnes i dag. Dør 
mot rom 302 korridor ser ut til å ha plassering som på tegningene. 

På tegninger fra 1986 er dør til rom 302 dobbeltdør (dørblad sees generelt ikke 
på tegninger fra hovedombyggingen av 1914), døråpning med dagens dørbredde. 
På tegninger fra 1994 er rommet som i dag. Overflater ser ut til å være fra da. 

Det er på avsatsen til tredje etasje to nyere fyllingsdører, en av dem med antatt 
nyere overlys, mot rom 351 korridor. Mot lysgård er det et større, sprossedelt eldre 
vindu med opprinnelig trådglass, mellom andre og tredje etasje. Mot trapperom-
met er det nyere varevindu, med to glassfelt og en tverrpost. Glasset ser ut til å 
være brannglass A30, fra hovedombyggingen i 1994 (endringsmelding Statsbygg). 

Trapperommet er godt bevart fra Sinding-Larsens hovedombygging av 1914, 
rekkverk er sannsynligvis fra denne ombyggingen og viktig å bevare. Eldre 
vinduer, inkludert eldre glass, har også høy verneverdi.

NAVN: Bitrapp
FUNKSJON: TRAPP
ROM: 300
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekoder: 
vegg: 1005-G80Y, 
gerikter og sokler: 4005-G80Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To nyere fyllingsdører, en av dem med overlys. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V.
Fargekoder: dører: 3005-G80Y, 
malt sokkel og gerikter: 4005-G80Y

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men 
er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold må 
skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.

Varevinduer
Nyere varevinduer, nok med A30 brannglass, 
malt med samme malingstype som dørene, 
fargekode 4005-G80Y oppgitt i FDV fra 1994, 
men er i dag malt i en hvit nyanse.

Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Gulv Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm, 
Fargekode opptrinn: 4005-G80Y

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. 
Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 
jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar Trapp med rekkverk, fargekode rekkverk: 
7010-G10Y, malt med Fenom, Fenomix eller 
Bengalakk. Håndlist på vegg skiller seg noe 
fra rekkverk og kan være nyere, men håndlist 
montert på vegg og rekkverk forankret i gulv er 
sammenføyet i loftsetasjen, hvilket taler imot 
aldersforskjell.

Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning
En plafond i tak Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN
Bitrapp som går fra kjeller til loft. Trapperommet sees først på arkitekt- og 
ingeniørtegninger fra hovedombyggingen av 1914. Sinding-Larsen beskriver også 
i byggesøknaden “2 trappe fra kjelder til loft i fløien mot Frederiksgate”. Trappen 
fremstår noe ulikt på arkitekt- og ingeniørtegningene. Ingeniørenes tegninger går 
mer i detalj og viser trapp lik dagens situasjon. 

På tegninger fra 1986 er dør til rom 330 dobbeltdør (dørblad sees generelt ikke 
på tegninger fra hovedombyggingen av 1914), døråpning med dagens dørbredde. 
Det er på avsatsen til tredje etasje et eldre, sprossedelt vindu og en nyere fyllings-
dør mot rom 330 korridor. Vinduet har eldre trådglass mot tredje etasje, og nyere 
varevindu med ett større glassfelt mot trapperommet. Dette ser ut til å være 
brannglass A30 fra hovedombyggingen i 1994 (endringsmelding Statsbygg). 

Situasjonen i dag sees på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, overflate-
behandling ser ut til å være fra da. Vinduet sees ikke på 2015-tegningene, dette  
er en feil i tegningen. Trapperommet er godt bevart fra Sinding-Larsens hoved-
ombygging i 1914, trapp med rekkverk er sannsynligvis fra denne ombyggingen 
og viktig å bevare. Eldre vinduer, inkludert eldre glass, har også høy verneverdi.

Trapp videre opp mot loft er bratt, 

og starter nær dør inn mot 356.

Nyere, malte hengsler Nyere dørvrider Nyere varevindu mot trapperom Vindu mot korridor, med eldre trådglass og 

nyere varevindu

Eldre, massiv vegg, nyere lettvegg

NAVN: Bitrapp
FUNKSJON: TRAPP 
ROM: 301
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Himling 
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekoder: 
vegg: 1005-G80Y, 
gerikter og sokler: 4005-G80Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør, malt med Jotun Fenom 
og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V.
Fargekoder: dører: 3005-G80Y, 
malt sokkel og gerikter: 4005-G80Y

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men 
er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold må 
skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.

Varevinduer
Et nyere varevindu, nok med A30 brannglass, 
malt med samme malingstype som dørene. 
Fargekode 4005-G80Y oppgitt i FDV fra 1994, 
men er i dag malt i en hvit nyanse.

Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Gulv Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm, 
fargekode opptrinn: 4005-G80Y

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar Trapp med rekkverk, fargekode rekkverk: 
7010-G10Y, malt med Fenom, Fenomix eller 
Bengalakk. Håndlist på vegg skiller seg noe 
fra rekkverk og kan være nyere, men håndlist 
montert på vegg og rekkverk forankret i gulv er 
sammenføyet i loftsetasjen, hvilket taler imot 
aldersforskjell.

Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning En plafond i tak Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Rom 302 korridor sett fra rom 321 kontor.Betjeningspanel for dyreheisSjakt, tidligere dyreheisDør til sjakt, tidligere dyreheisHimling med plafond, overlys og bjelke

VERNEHENSYN
Korridor som forbinder korridorene 350, 351 og 353. Korridoren er langstrakt, 
den har tverrgående bjelker i himling (smal smal bred smal bred smal smal), 
som gir rommet rytme. I himlingen er det to overlys. Langveggen nærmest 
Universitetshagen er tykkere enn den andre langveggen. Dette gjør at dørene mot 
Universitetshagen står inne i dype nisjer, mens dørene på motsatt side i større 
grad er i vegglivet. 

En tidligere dyreheis er nå gjort om til ventilasjonssjakt, men betjenings-
panelet står igjen.

Det er viktig å ta vare på eldre detaljer, slik som overlys med glass og betjen-
ingspanel for tidligere heis. 

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 302
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 
Det ser ut til at overgang mellom vegg- og 
himlingsmaling er under kabelkanalene.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 1002R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Tretten dører til tilstøtende rom. Malt med 
Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & Kemi 
AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i 
seg selv ikke høy verneverdi, men er del av hel-
heten. Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter og utføres av malerfirma 
med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Overlys
Malt med samme malingstype som dørene, 
fargekode 0500.

Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Utskifting av varevindu er søknadspliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar Betjeningspanel for tidligere dyreheis, mellom 
rommene 319 og 300. 

Har høy verneverdi, endringer er søknadspliktige.

Belysning Åtte plafonder i himling Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg Eldre heissjakt (dyreheis) gjort om til ventila-
sjonssjakt. Denne ser ut til å ha en nyere dør. 
Betjeningspanel er bevart, “Hit” og “Ned” er 
lesbart. Det er to tekniske skap.
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Rom 303Rom 303BFliser på vegg, flisefelt avsluttes 

noe før himling

Plafond i takHengsel med eikenøttknopp

VERNEHENSYN
Rommet har tre eldre fyllingsdører, hver med tre fyllinger, eldre dørhåndtak og 
hengsler, inn til wc og dusj. Det er beige fliser på gulv og hvite på vegg, disse stop-
per noe under takhøyde, ca. ved døråpnings høyder (ligner maling i gang utenfor). 

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet som i dag utgjør rom-
mene 303 og 304, et større rom; “Bad”. På tegninger fra 1986 er rommet delt opp i 
to rom, “Rengj.” og “Bad”. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rom 303 som i dag. Over-
flater ser ut til å være fra denne hovedombyggingen. Endringsliste fra arkitekt Ola 
Natvig 1993 oppgir at innvendige, buete hjørner er hugget i dette rommet, antatt 
for å lette/muliggjøre flislegging.

I dette rommet er det særlig viktig å ta vare på de gamle fyllingsdørene.

NAVN: WC
FUNKSJON: WC
ROM: 303
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500. 
Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning 
til blankhetsgrad 07, dette er motstridende 
informasjon fra FDV. Kan være pga våtrom.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
150/150 mm hvit, glasert veggflis.
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode veggfarge over flisefelt: 0500

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Tre eldre fyllingsdører, malt med Jotun Fenom 
og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19 Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-

ende produkter og utførelse. 

Fast inventar Sanitærporselen; wc og servant Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Belysning Tre plafonder i tak, lysstoffrørarmatur ved 
servant

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Eldre dørUtslagsvask, sluk i gulv.Veggene ser ut til å være behandlet 

med akridering/strukturmaling 

eller lignenede.

Eldre hengslerVannrør/innkassing i hjørne

VERNEHENSYN
Bøttekott, med utslagsvask og eldre fyllingsdør med tre fyllinger. Døren har én 
nyere fylling, øverste. Dette er gjort slik at en kan se forskjell (plate), kan hende 
var denne i glass tidligere. Døren har opprinnelig vrider og hengsler. 

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet som i dag utgjør rom-
mene 303 og 304, et større rom; “Bad”. På tegninger fra 1986 er rommet delt opp 
i to rom; “Rengj.” og “Bad”, og rom 304 fremstår som i dag. Overflater ser ut til å 
være fra hovedombyggingen i 1994.

I dette rommet er det særlig viktig å ta vare på den gamle fyllingsdøren. 

NAVN: Bøttekott
FUNKSJON: BØTTEKOTT
ROM: 304
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 1002R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre dør
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
ALTRO SAFETY Classic Pewter Grey, 2,5 mm Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-

ende produkter og utførelse. Endring av type gulv-
belegg er søknadspliktig.

Fast inventar Utslagsvask Bør repareres umiddelbart ved svekket funksjonali-
tet, slik at en minsker risiko for vannskader. Tiltak 
som medfører boring i vegg, er søknadspliktige.

Belysning En lysstoffrørkasse Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Teknisk sjakt langs nesten hele veggen mot 

rom 304

Eldre dørMindre, teknisk panel på vegg, ved 

antatt teknisk dør

Eldre dørvrider og nøkkelskiltDør med bolt på innside

VERNEHENSYN
Rommet er betegnet garderobe, men ser ut til å fungere som kontor og har skilt 
med tittel “the batcave”. Rommet har ikke vindu. Døren er en eldre fyllingsdør 
med opprinnelige hengsler og dørvrider. Det er en mindre ståldør på veggen, like 
oppunder himlingen. Dette kan være dør inn til overlys auditorium, men denne 
har ikke blitt inspisert. Omtales i endringsliste fra arkitekt Ola Natvig 1993: 
“Stål inspeksjonsluke beskrevet i rom 347, skal isteden monteres i rom 305”.

Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Det har da 
samme størrelse som i dag, men har to dører, en i veggen nærmest lysgården, i 
tillegg til dør mot korridor. 

På tegninger fra 1986 ser rommet ut som i dag, med en dør og en teknisk sjakt 
langs nesten hele veggen mot rom 304. Denne sees i rommet også i dag. I dette 
rommet er det særlig viktig å ta vare på den gamle fyllingsdøren. 

NAVN: Garderobe
FUNKSJON: GARDEROBE
ROM: 305
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 
0502R. Det er oppgitt halvblank maling, i mot-
setning til blankhetsgrad 07, dette er motstrid-
ende informasjon fra FDV. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
En større lysstoffrørkasse Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg Antatt teknisk dør høyt på vegg, kan være til 
overlys for rom 203 auditorium. Lite panel ved 
denne døren
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Vindu mot UniversitetshagenRommet sett fra vindu mot Universitets-

hagen. Overlys i taket

Vindusrekke (øverst) med opprinne-

lig tre vinduer, ett av dem er nå 

gjenmurt.

Eldre dråpehengslerDørvrider tilsvarende modell nr. 6 

fra A/S De Forenede Norske Laase- og 

Beslagsfabriker, Kristiania

VERNEHENSYN
Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da er arealet 
som i dag utgjør rommene 306 og 307, ett større rom; “Respirationsrum for 
mennesker”, med tre vinduer på rekke. 

På tegninger fra 1986 er rommet delt opp, som i dag, i to rom, betegnet “Dyre-
stall”. Hvert av rommene har ett vindu, det tredje er murt igjen. Dette sees også i 
bygningens fasade i dag.

Eldre dør, vindu og overlys har høy verneverdi.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 306
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Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt 
maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 
0500 på overlys.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre, rødmalt fyllingsdør med vrider tilsvar-
ende modell nr. 6 fra A/S De Forenede Norske 
Laase- og Beslagsfabriker, Kristiania. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer/
overlys

Eldre varevindu og overlys, sprossedelt med 
seks ruter og ruglete glass. En av rutene har 
en vrider og kan åpnes. Lite vindu i vegg med 
to glassflater på ytter- og varevindu. Vinduet 
sitter i nisje i vegg. Sprossene er malt med 
samme malingstype som dørene, fargekode 
0500.

Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. Utskifting er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
Tre større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Vindu mot UniversitetshagenDør mot rom 350 korridorEldre dørvriderEldre dråpehengslerEldre overlys med ruglet glass og 

improvisert vrider

VERNEHENSYN
Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da er arealet 
som i dag utgjør rommene 306 og 307, ett større rom; “Respirationsrum for 
mennesker”, med tre vinduer på rekke. Rommet har på tegningen en dør mot 
naborom (dagens rom 308), som ikke sees i dag. 

På tegninger fra 1986 er rommet delt opp, som i dag, i to rom, betegnet “Dyre-
stall”. Hvert av rommene har ett vindu, det tredje er murt igjen. Dette sees også 
i bygningens fasade i dag, se rom 306. I dette rommet har særlig dør, vindu og 
overlys høy verneverdi. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR 
ROM: 307
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt 
maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 
0500 på overlys.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre, rødmalt fyllingsdør med opprinnelige 
hengsler og vrider.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer/
overlys

Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter. 
Dette har ruglete glass. En av rutene skulle 
hatt en vrider, og kan åpnes. Lite vindu i vegg 
med to glassflater på ytter- og varevindu. 
Vinduet sitter i nisje i vegg. Eldre varevindu og 
overlys, malt med samme malingstype som 
dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. Utskifting er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
To større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Rommet sett fra vindu mot Universitetshagen, mot dør til rom 302 korridor.Buet himlingEldre varevinduer i nisjeEldre varevinduer i nisje

VERNEHENSYN
Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da “Gasanalytisk 
laboratorium”. Rommet er gjenkjennelig i forhold til dagens situasjon, men har på 
tegningen dører til naborom i tillegg til dør mot korridor. 

På tegninger fra 1986 fremstår rommet som i dag, med én dør, til korridor, 
og en teknisk sjakt langs deler av vegg mot rom 307. Rommet ser ut til å være 
uforandret på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, overflater ser ut til å være 
fra denne.

Eldre dør, vindu og overlys har høy verneverdi. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 308
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset, krum himling med trekninger, 
pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 
matt maling, fargekode 0502R. Halvblank 
maling 0500 på overlys.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger (buet i overkant) og malt 
med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling).
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre, rødmalt fyllingsdør med opprinnelige 
hengsler og vrider. Øverste fylling er i nyere 
platemateriale, kan ha vært glass tidligere.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer/
overlys

Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter. 
Dette har ruglete glass. Lite vindu i vegg med 
tre glassflater på ytter- og varevindu. Vinduet 
sitter i nisje i vegg. Eldre varevindu og overlys, 
malt med samme malingstype som dørene, 
fargekode 0500.

Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. Utskifting er søknads-
pliktig.

Gulv
Det er en liten nivåforskjell mellom rommets 
gulv og korridoren. DLW Linoleum Marmorette 
121-78, 2,5 mm

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
Fire fritthengende, større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Rom 309 sett fra vegg mot korridorDobbel dør mot korridor, begge 

dørblad er nyere.

Dobbel dør mot korridor, begge 

dørblad er nyere.

Nyere varevindu

VERNEHENSYN
Kontoret har dobbel dør, satt inn som et lydisoleringstiltak (rommet har tidligere  
vært brukt som professorkontor). Rommet sees først på tegninger fra hoved-
ombyggingen av 1914, da arealet som i dag utgjør rommene 309 og 310, er ett rom 
med to vinduer og tre dører, til korridor og naborom, betegnet “Respirationsrum 
for dyr”. 

På tegninger fra 1986 er ‘Respirationsrummet’ oppdelt, som i dag, men er igjen 
delt i to rom: “Forrom” og “Operasjonsrom”. På tegninger fra hovedombyggingen 
i 1994 fremstår rommet som i dag. Overflater antas å være fra denne hoved-
ombyggingen. 

Verneverdiene i dette rommet knytter seg særlig til overlysvinduet. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 309
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset, krum himling med trekninger, 
pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 
matt maling, fargekode 0502R. Halvblank 
maling 0500 på overlys.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger (buet i overkant) og malt 
med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Nyere, dobbel fyllingsdør med tetningslister av 
gummi og messingvridere. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, men 
er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold må 
skje med tilsvarende produkter. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Nyere låser og beslag fra Erik Undall AS

Varevinduer/
overlys

To overlys, sprossedelt, med seks og tolv ruter, 
og ruglet glass. Mindre vindu i nisje i vegg, 
med tre glassflater på ytter- og varevindu. 
Vinduene er malt i fargekode 0500.

Eldre overlys har høy verneverdi. Nyere varevindu 
har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av 
helheten. Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er 
søknadspliktig.

Gulv DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning To fritthengende, større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Rommet sett fra vegg mot UniversitetshagenOverlysEldre dørvrider og nøkkelskiltDør med øverste fylling utført i 

nyere platemateriale

Vindu i vegg mot Universitetshagen

VERNEHENSYN
Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da arealet som 
i dag utgjør rommene 309 og 310, er ett rom med to vinduer og tre dører, til 
korridor og naborom. Rommet er betegnet “Respirationsrum for dyr”. 

På tegninger fra 1986 er ‘Respirationsrummet’ oppdelt og fremstår som i dag. 
Det er betegnet “Dyrestall”. På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår 
rommet uforandret. Overflater antas å være fra denne hovedombyggingen. 

Eldre dør, varevindu og overlys har høy verneverdi. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 310
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt 
maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 
0500 på overlys.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinne-
lig hengsler og vrider. Øverste fylling er i nyere 
platemateriale, kan ha vært glass tidligere.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer/
overlys

Ett overlys, sprossedelt, med seks ruter og 
ruglet glass. Lite, eldre vindu mot Universitets-
hagen i nisje i vegg, med tre glassflater på 
ytter- og varevindu. Eldre varevindu og overlys, 
malt med samme malingstype som dørene, 
fargekode 0500.

Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. Utskifting er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
To fritthengende, større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Rom 311 sett fra vegg mot UniversitetshagenEldre dør mot korridorEldre dørvriderOpprinnelige dråpehengslerEldre overlys med seks ruter

VERNEHENSYN
Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da betegnet 
“Hundestald”, med ett vindu mot Universitetshagen, og tre dører, midtstilt på 
vegg mot korridor og mot begge naborom. 

På tegninger fra 1986 er rommet betegnet “Dyrestall” og har døren plassert i 
hjørne mot 310, som i dag. På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår 
rommet uforandret. Overflater antas å være fra denne hovedombyggingen. 

Eldre dør, varevindu og overlys har høy verneverdi. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR 
ROM: 311



271

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset, krum himling med trekninger, 
pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 
matt maling, fargekode 0502R. Halvblank 
maling 0500 på overlys.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Pussete vegger, buet i overkant og malt med 
Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinne-
lig dørvrider og hengsler. Øverste fylling er i 
nyere platemateriale, kan ha vært glass tidlig-
ere. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer/
overlys

Ett overlys, sprossedelt, med seks ruter. Dette 
har ruglet glass. Lite, eldre vindu mot Universi-
tetshagen i nisje i vegg, med tre glassflater på 
ytter- og varevindu. Malt med samme malings-
type som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. Utskifting er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning To fritthengende, større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

VERNEHENSYN
Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da betegnet 
“Hundestald”, med ett vindu mot Universitetshagen og tre dører, midtstilt på vegg 
mot korridor og mot begge naborom. Rommet er noe smalere på tegningen enn 
dagens rom 312. På tegninger fra 1986 er rommet betegnet “Akvarium”, men ser 
ellers ut til å være uforandret. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, med  
en dør mot korridor. Overflater antas å være fra denne hovedombyggingen. 

Eldre dør, varevindu og overlys har høy verneverdi.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 312

Rommet sett mot korridor.Eldre dørvriderVindu mot UniversitetshagenDetalj av vegg
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset, krum himling med trekninger, 
pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 
matt maling, fargekode 0502R. Halvblank 
maling 0500 på overlys.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger (buet i overkant) og malt 
med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinne-
lig dørvrider og hengsler. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer/
overlys

Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter, 
en rute kan åpnes. Dette har ruglet glass. 
Lite, eldre vindu mot Universitetshagen i nisje i 
vegg, med tre glassflater på ytter- og vare-
vindu. Varevinduet består av to fag, et av disse 
sprossedelt. Malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. Utskifting er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
To fritthengende, større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Rom 313 sett fra vegg mot UniversitetshagenDør mot korridorEldre dørvrider, nyere nøkkelskiltVindu mot UniversitetshagenOverlys

VERNEHENSYN
Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da betegnet 
“Stald for kaniner, rotter og marsvin”, med ett vindu mot Universitetshagen og tre 
dører, mot korridor og mot begge naborom. Rommet er noe bredere på tegningen 
enn dagens rom 313. På tegninger fra 1986 er rommet betegnet “Dyrestall”, men 
ser ellers ut til å være uforandret. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, med  
en dør mot korridor. Overflater antas å være fra denne hovedombyggingen. 

Eldre dør, varevindu og overlys har høy verneverdi. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 313



275

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset, krum himling med trekninger, 
pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 
matt maling, fargekode 0502R. Halvblank 
maling 0500 på overlys.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger (buet i overkant) og malt 
med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinne-
lig dørvrider og hengsler. Øverste fylling er i 
nyere platemateriale, kan ha vært glass tidlig-
ere. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer/
overlys

Det er ett overlys, sprossedelt, med seks 
ruter. Dette har ruglet glass. Lite, eldre vindu 
mot Universitetshagen i nisje i vegg, med tre 
glassflater på ytter- og varevindu. Varevinduet 
består av to fag, et av disse sprossedelt. 
Malt med samme malingstype som dørene, 
fargekode 0500.

Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. Utskifting er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
To fritthengende, større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Detalj vindusinnsetting

Eldre varevindu i vegg Rommet sett fra vegg mot Universitets-

hagen.

Eldre dørvrider og nøkkelskiltNyere lås i eldre dørEldre dråpehengsler

VERNEHENSYN
Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da betegnet 
“Stald for store dyr”, med ett vindu mot Universitetshagen og to dører, mot begge 
naborom. Rommet har noe annerledes form på tegningen enn dagens rom 314; 
veggen mot korridor er en dypere, teknisk sjakt. 

På tegninger fra 1986 er rommet betegnet “Dyrestall” og har fått dør til korri-
dor. Det ser ut til å ha form som dagens rom, men har tre dører. På tegninger fra 
hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, med én dør, mot korridor. 
Overflater antas å være fra denne hovedombyggingen. 

Eldre dør, varevindu og overlys har høy verneverdi. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 314
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset, krum himling med trekninger, 
pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 
matt maling, fargekode 0502R. Halvblank 
maling 0500 på overlys.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger (buet i overkant) og malt  
med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinne-
lig dørvrider og hengsler. Øverste fylling er i 
nyere platemateriale, kan ha vært glass tidlig-
ere. Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer/
overlys

Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter, 
en kan åpnes. Overlyset har ruglet glass. 
Lite, eldre vindu mot Universitetshagen i nisje i 
vegg, med tre glassflater på ytter- og varevin-
du. Varevinduet består av to fag, ett av disse 
sprossedelt. Malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. Utskifting er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
To større lysstoffrørarmaturer i himling Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Veggen mot rom 314, med buet overkant og 

krummet himling

Rommet sett fra veggen mot Universitets-

hagen.

Materialer og fargerEldre dørvriderNyere hengsel

VERNEHENSYN
Rommet sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da bestående 
av tre rom, to med betegnelsene “Akvarium” og “Staldred”, med et vindu mot 
Universitetshagen og fire dører, to mot korridor og to mot naborom. På tegninger 
fra 1986 er det ett rom, betegnet “Redskapsrom”, med to dører, til korridor og et 
naborom. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, med 
én dør, mot korridor. Overflater antas å være fra da. Ifølge tegninger 1986-2015 
skal det være en nisje etter tidligere dør mot naborom 321, der det i dag står en 
bokhylle. Eldre dør og overlys har høy verneverdi. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 315
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset, krum himling med trekninger, 
pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 
matt maling, fargekode 0502R. Halvblank 
maling 0500 på overlys.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger (buet i overkant) og malt 
med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinne-
lig dørvrider og nyere hengsler. Øverste fylling 
er i nyere platemateriale, kan ha vært glass 
tidligere. Malt med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer/
overlys

Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter, 
en kan åpnes. Overlyset har ruglet glass. 
Lite vindu mot Universitetshagen i nisje i vegg, 
med tre glassflater på ytter- og varevindu. 
Varevinduet består av to fag, ett av disse er 
sprossedelt. Varevinduet fremstår som for-
holdsvis nyere. Malt med samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Eldre overlys har høy verneverdi. Antatt nyere 
varevindu har i seg selv ikke høy verneverdi, men 
er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold 
må skje med tilsvarende produkter og utførelse. 
Utskifting er søknadspliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
Fire fritthengende, større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Rom 316 sett fra dør mot korridor.Overlys med luke som kan åpnesEldre ventilasjonsrist i messing Balkongdør med eldre dørvrider og 

nøkkelskilt

VERNEHENSYN
På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ligger det på samme sted en rekke 
“Forsøksrum”, men dagens rom 316 trer ikke tydelig fram. På tegninger fra 1986 
sees rommet, “Respirasjonsrom”, tydelig, men med to dører mot naborom, dører 
som ikke finnes i bygningen i dag. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, med én 
dør, mot korridor. Overflater antas å være fra da. Eldre dør, vindu og overlys har 
høy verneverdi.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 316
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.  
Halvblank maling 0500

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Pussete vegger, malt med Nodest Uniplast 20 
og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinne-
lige hengsler og vrider. Malt med Jotun Fenom 
og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R. 
Kombinert med vinduet er det en smal dør ut 
på en tilsvarende smal balkong, på utsiden av 
rom 337. Balkongdøren er en eldre fyllingsdør 
med glassfelt og opprinnelig vrider og hengs-
ler.  

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer/
overlys

Det er ett eldre overlys, sprossedelt, med seks 
ruter, en av disse er en åpningsluke. Vinduet 
har ruglete glass. Sprossedelt eldre vindu i 
vegg mot lysgård. Malt med samme malings-
type som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. Utskifting er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Eldre ventilasjonsrist i messing Ulakkert messing må pusses.

Belysning
Fire større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Dør mot korridorEldre varevindu mot lysgård Delvis synlig bjelke i himlingDelvis synlig bjelke i himling

VERNEHENSYN
På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ligger det på samme sted et “Forsøks-
rum”, med tre dører/passasjer; mot korridor og naborom. På tegninger fra 1986 er 
tre rom slått sammen til ett større “Respirasjonsrom”, med to dører; mot korridor, 
omtrent der dagens dør er, og mot naborom 316. Døren til 316 finnes ikke i 
bygningen i dag. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, igjen 
som et mindre rom, med én dør, mot korridor. Overflater antas å være fra da. 
Eldre dør og vindu har høy verneverdi.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 317
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinne-
lige hengsler og vrider. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Det er et sprossedelt, eldre vindu mot lysgård. 
Vinduet har en lufteluke over to ruter. Malt med 
samme malingstype som dørene, fargekode 
0500.

Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. Utskifting er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning To større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Vinduets overkarm Eldre dørvrider Eldre hengsel med eikenøttknopp Rom 318 sett fra vegg mot lysgård. Eldre dør

VERNEHENSYN
På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ligger det på samme sted et “Forsøks-
rum”, med tre dører/passasjer; mot korridor og naborom. På tegninger fra 1986 er 
tre rom slått sammen til ett større “Respirasjonsrom”, med to dører; mot korridor, 
omtrent der dagens dør er, og mot naborom 317. Døren til 317 finnes ikke i 
bygningen i dag. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, igjen 
som et mindre rom, med én dør, mot korridor. Overflater antas å være fra da. 
Eldre dør og vindu har høy verneverdi.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 318
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinne-
lige hengsler og vrider. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Det er et sprossedelt, eldre vindu mot lysgård. 
Vinduet har en lufteluke over to ruter. Malt med 
samme malingstype som dørene, fargekode 
0500.

Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. Utskifting er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning To større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Varevindu, mørkere farge mot lysgårdRom 319, ved vinduetMye struktur i malingenBjelke i himlingDetalj åpningsluke i varevindu

VERNEHENSYN
På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ligger det på samme sted et “Foder-
rum”, med to dører/passasjer; mot korridor og naborom, tilsvarende dagens 318. 
På tegninger fra 1986 er tre rom slått sammen til ett større “Respirasjonsrom”, 
med to dører; mot korridor, omtrent der dagens dør er, og mot naborom 318. 
Døren til 318 finnes ikke i bygningen i dag. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag, igjen 
som et mindre rom, med én dør, mot korridor. Overflater antas å være fra da. 
Eldre dør og vindu har høy verneverdi.

NAVN: Kopirom
FUNKSJON: KOPIROM
ROM: 319
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Veggfarge: 2010-Y70R
Fotlister: 2010-Y70R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør mot korridor med opprinne-
lige hengsler og vrider. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Det er et sprossedelt, eldre vindu mot lysgård. 
Vinduet har en lufteluke over to ruter. Malt med 
samme malingstype som dørene, fargekode 
0500.

Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. Utskifting er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning To større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.



288

7 Katalog - interiør - 3. etasje

Korridor 320 sett fra korridor 356.Plafonder i takHimlingsfargen er trukket noe ned 

på vegg.

Glass med strukturPanelovn under vindu

VERNEHENSYN
Korridoren sees på tegningene fra hovedombyggingen av 1914, men ikke med 
samme beliggenhet på alle tegningene; på plantegning er det en korridor, men 
den ligger lenger inne, på snittet sees den som i dag, med andre og tredje etasjes 
korridorer hvilende som svalganger på de greske søylene i lesesalen, riktignok 
med fem vinduer, ikke tre. Det ser ut til at korridoren ble oppført i 1914. 

På tegninger fra 1986 sees den i plantegning og fremstår som i dag. Det er 
ingen endringer i forhold til tegninger fra hovedombyggingen i 1994, eller 2015. 
Eldre dør og eldre vinduer har høy verneverdi. 

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 320
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 1002R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med opprinnelig vrider og 
hengsler til rom 325 møterom.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Tre sprossedelte, eldre vinduer med nyere 
varevinduer inn mot korridor, to passasjer til 
korridorene 351 og 356. Vinduer mot lysgård 
har eldre glass med en struktur. Mot korridor 
er det nyere varevindu med nyere glass, antatt 
A30 brannglass, da dette er brukt i lignende 
varevinduer i bygningen. Malt med samme 
malingstype som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Nyere 
varevindu har i seg selv ikke høy verneverdi, men 
er del av helheten. Reparasjoner og vedlikehold 
må skje med tilsvarende produkter og utførelse. 
Utskifting er søknadspliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
Tre plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Rom 321 sett fra dør til korridor.OverlysHimling med overlys og lysstoffrør-

kasser

Nyere dørvrider

VERNEHENSYN
På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet tre stykk “Dyrestald” og 
en korridor. På tegninger fra 1986 sees fortsatt disse rommene, nå “Kjolerom” 
(isolert), “Fryserom” (isolert) og “Kjolelagre”, antatt kjøle- og fryserom med 
aggregat (“kjole” trolig kjøle). 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er arealet ett rom som i dag, med 
én dør, mot korridor. Overflater antas å være fra da. Ifølge tegninger 1986-2015 
skal det være en nisje etter tidligere dør mot naborom 315, der det i dag står en 
bokhylle på rom 321. 

Endringsliste fra Ingeniørene Bonde & Co as 1993 oppgir sikring av eksister-
ende dekkekonstruksjon over rom 321, med stag til bjelke (antatt på loft).

Eldre overlys har høy verneverdi. 

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR, STUDIEROM
ROM: 321
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Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt 
maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 
0500 på overlys.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere dør
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep 
i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom 
dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, 
før døren tar skade.

Overlys
Det er fire overlys, sprossedelt, noen ruter kan 
åpnes. Overlysene har ruglet glass. 
Tre små vinduer mot Universitetshagen i nisje i 
vegg, to fastvinduer stemplet 04/56 (1956), ett 
åpningsvindu i midten, stemplet 02/93 (1993). 
Malt med samme malingstype som dørene, 
fargekode 0500.

Eldre overlys har høy verneverdi. Nyere vindu 
har i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av 
helheten. Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter og utførelse. Utskifting er 
søknadspliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
Ni større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Overlyset avsluttes tett på vegg mot 322BOverlyset avsluttes tett på vegg mot 322b

Avrundet (eldre) kontra skarp (nyere) over-

gang i himling

Avrundet (eldre) kontra skarp (nyere) 

overgang i himling

Overgang fliser/gerikter/vegg/

himling

Nyere hengslerNyere dørvrider

VERNEHENSYN
På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet som i dag utgjør rommene 
322A og B, 323 og 324, to stykk WC. Begge rommene ser ut til å ha vindu mot 
Frederiks gate, men dette er det ikke funnet spor etter i fasaden. På tegninger fra 
1986 er arealet separate garderober og toaletter for damer og herrer, med totalt 
fire overlys. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er arealet fire rom, som nå, rom 
322A fremstår som i dag: toalettrom med to WC, én dør, servant og spanskvegger. 
Overflater antas å være fra 1994.   

Eldre overlys har høy verneverdi. 

NAVN: WC
FUNKSJON: WC
ROM: 322A
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500. 
Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning 
til blankhetsgrad 07, dette er motstridende 
informasjon fra FDV. Kan være pga våtrom.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
150/150 mm hvit, glasert veggflis.
Veggfarge over flisefelt: 0500
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør med nyere beslag mot 
rom 323 garderobe. Malt med Jotun Fenom 
og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep 
i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom 
dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, 
før døren tar skade.

Overlys
Ett overlys, frostet, med ett glassfelt, dette kan 
åpnes. Overlyset ser ut til å være delt mellom 
rom 322A og 322B. Det sees også, stiplet, på 
tegning fra hovedombyggingen i 1994. Malt 
med samme malingstype som dørene, trolig 
fargekode 0500.

Nyere overlys har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten. Reparasjoner og vedlike-
hold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv
Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19 Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-

ende produkter og utførelse. 

Fast inventar Spanskvegger type SPACE Perstorp, sann-
synligvis fargekode PP 1177 U, er fra hoved-
ombyggingen i 1994, eventuelt senere.
Nyere servant, blandebatteri, toaletter, speil,  
antatt fra 1994

Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Belysning Tre plafonder, en lysstoffarmatur ved servant Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Spanskvegger

Overlyset avsluttes tett på vegg mot 322A

Avrundet (eldre) kontra skarp (nyere) 

overgang i himling

Skilt på dør, i messingNyere hengselNyere dørvrider

VERNEHENSYN
På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet som i dag utgjør rommene 
322A og B, 323 og 324, to stykk WC. Begge rommene ser ut til å ha vindu mot 
Frederiks gate, men dette er det ikke funnet spor etter i fasaden. På tegninger fra 
1986 er arealet separate garderober og toaletter for damer og herrer, med totalt 
fire overlys. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er arealet fire rom, som i dag, rom 
322B fremstår som nå: toalettrom med to WC, én dør, servant og spanskvegger. 
Overflater antas å være fra da. Servant står i nisje som på tegninger fra 1986 ser 
ut til å være tidligere dør til damegarderobe. 

Eldre overlys har høy verneverdi. 

Overlyset avsluttes tett på vegg mot 322a

NAVN: WC
FUNKSJON: WC
ROM: 322B
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500. 
Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning 
til blankhetsgrad 07, dette er motstridende 
informasjon fra FDV. Kan være pga våtrom.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
150/150 mm hvit, glasert veggflis.
Veggfarge over flisefelt: 0500
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Endringsliste fra ark. Ola Natvig 1993 oppgir 
at innvendige, buede hjørner er hugget i dette 
rommet, antatt for å lette/muliggjøre flislegging.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør med nyere beslag mot rom 
323 garderobe.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep 
i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom 
dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, 
før døren tar skade.

Overlys
Ett overlys, frostet, med ett glassfelt, dette kan 
åpnes. Overlyset ser ut til å være delt mellom 
rom 322A og 322B. Det sees også, stiplet, på 
tegning fra hovedombyggingen i 1994. Malt 
med samme malingstype som dørene, sann-
synligvis fargekode 0500.

Nyere overlys har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten. Reparasjoner og vedlike-
hold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv
Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19 Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-

ende produkter og utførelse. 

Fast inventar Spanskvegger type SPACE Perstorp, trolig 
fargekode PP 1177 U, er fra hovedombygging-
en i 1994, eventuelt senere.
Nyere servant, blandebatteri, toaletter, speil,  
antatt fra 1994

Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Belysning Tre plafonder, en lysstoffarmatur ved servant Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Eldre, fast inventar: garderobehyller

Rommet sett fra vegg mot Frederiks gate.Plafond i takRuglet glass, luke som kan åpnesOverlys med fire glassfeltOverlys med seks glassfelt

VERNEHENSYN
På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet som i dag utgjør rommene 
322A og B, 323 og 324, to stykk WC. Begge rommene ser ut til å ha vindu mot 
Frederiks gate, men dette er det ikke funnet spor etter i fasaden. På tegninger fra 
1986 er arealet separate garderober og toaletter for damer og herrer, med totalt 
fire overlys. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er arealet fire rom som i dag, rom 
323 fremstår som nå. Overflater antas å være fra da. Nisje i vegg mot rom 325 
rommer nå garderobehyller på rom 323 og tekjøkken på 325, men dette ser på 
tegninger fra 1986 ut til å være en godt utnyttet vegg fra tidligere herretoalett. 

Eldre inventar, garderobehyllene og eldre overlys har høy verneverdi. 

NAVN: Garderobe
FUNKSJON: GARDEROBE
ROM: 323
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.  
Halvblank maling 0500

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 1002R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Fire dører, alle nyere fyllingsdører med nyere 
beslag, til rommene 322A og B WC, 324 HK 
WC og 351 korridor.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep 
i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom 
dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, 
før døren tar skade.

Overlys
To overlys, med ruglet, sprossedelt glass, i 
fire og seks felt, begge overlys har et felt som 
kan åpnes. Malt med samme malingstype som 
dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. Utskifting er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Eldre garderobehyller. Snekkermester A.C. 
Bjerkerud inngikk kontrakt om levering av blant 
annet garderobehyller, denne kan være en av 
disse. Det er ikke funnet nøyaktig fargekode for 
fast inventar.

Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Repara-
sjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende 
produkter som eksisterende. 

Belysning
Tre plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Servant, nyere fylingsdørOverlysOverlys kan åpnesOverlys avsluttes tett på vegg mot 322A

VERNEHENSYN
På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet som i dag utgjør rommene 
322A og B, 323 og 324, to stykk WC. Begge rommene ser ut til å ha vindu mot 
Frederiks gate, men dette er det ikke funnet spor etter i fasaden. På tegninger fra 
1986 er arealet separate garderober og toaletter for damer og herrer, med totalt 
fire overlys. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er arealet fire rom som i dag, rom 
324 fremstår som nå: HKWC, én dør og servant. Overflater antas å være fra da. 
Eldre overlys har høy verneverdi. 

NAVN: WC
FUNKSJON: WC HK
ROM: 324
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500. 
Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning 
til blankhetsgrad 07, dette er motstridende 
informasjon fra FDV. Kan være pga. våtrom.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
150/150 mm hvit, glasert veggflis.
Veggfarge over flisefelt: 0500
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Endringsliste fra arkitekt Ola Natvig 1993 
oppgir at innvendige, buede hjørner er hugget 
i dette rommet, antatt for å lette/muliggjøre 
flislegging.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør med nyere beslag mot 
rom 323 garderobe. Malt med Jotun Fenom 
og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep 
i karm og dørblad ,er søknadspliktige. Dersom 
dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, 
før døren tar skade.

Overlys
Ett overlys, frostet, med ett glassfelt som kan 
åpnes. Malt med samme malingstype som 
dørene, fargekode 0500.

Nyere overlys har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten. Reparasjoner og vedlike-
hold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv
Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19 Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-

ende produkter og utførelse. 

Fast inventar Nyere servant, blandebatteri, toalett, speil,  
antatt fra 1994

Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Belysning En plafond, en lysstoffrørarmatur ved servant Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Foldedør mot rom 326, sammenfoldet.

Eldre, fast innredning på begge sider

Foldedør mot rom 326, sammenfoldetSkyvedør ved tekjøkkenSkinne for skyvedør(er) ved 

tekjøkken

Skinne for foldedør mot rom 326

VERNEHENSYN
Møterommet har en nisje i veggen som nå rommer tekjøkken. Rommet/ 
arealet betegnes “Frokoststue” på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, 
“Laboratorium” på tegninger fra 1986. 

Det er først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994 at vi ser rommet slik 
det fremstår i dag. Overflater antas å være fra da. Eldre inventar (bokskap), eldre 
dør og eldre overlys har høy verneverdi. 

NAVN: Møterom
FUNKSJON: MØTEROM
ROM: 325
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlist: 3005-G80Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med opprinnelig vrider og 
hengsler, nyere foldedør i hele rommets bred-
de mot rom 326 møterom. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y

Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har 
i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av 
helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Overlys
Det eldre overlyset er sprossedelt i seksten 
ruter og har to luker som kan åpnes, begge be-
stående av to ruter, malt med samme malings-
type som dørene, fargekode 0500.

Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv
Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar Eldre bokskap, tekjøkken med skyvedører. 
FDV oppgir fargekode 5040-Y70R for fast 
inventar, malt med Fenom, Fenomix eller 
Bengalakk, dette må kontrolleres på stedet.

Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Repara-
sjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende 
produkter som eksisterende. 

Belysning Utstrakt bruk av lysstoffrørarmaturer Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Eldre, fast inventar; bokskapEldre, fast inventar; bokskap

Dør mot rom 330 korridorRom 326, rom 325 i bakgrunnenEldre, sprossedelt overlys med fire 

ruter

Eldre, sprossedelt overlys med seks 

ruter

Eldre, sprossedelt overlys med seksten 

ruter

VERNEHENSYN
Arealet er “Thermostat” og to stykk “Fotografisk rum” på tegninger fra hoved-
ombyggingen av 1914, “Tilsyns lab” og “Fotografisk atelier” på tegninger fra 1986, 
med to dører plassert som i dag. 

Det er først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994 at vi ser rommet slik 
det fremstår i dag. Overflater antas å være fra da. Eldre inventar (bokskap), eldre 
dører og eldre overlys har høy verneverdi. 

NAVN: Møterom
FUNKSJON: MØTEROM
ROM: 326
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.  

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlist: 3005-G80Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To eldre fyllingsdører med opprinnelige vridere 
og hengsler.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 7010-G10Y
Nyere foldedør i hele rommets bredde mot rom 
325 møterom.

Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har 
i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av 
helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Overlys
De eldre overlysene er sprossedelt i henholds-
vis seksten, seks og fire ruter, og har to luker 
bestående av to ruter (det største vinduet), eller 
én luke bestående av én rute, som kan åpnes. 
Malt med samme malingstype som dørene, 
fargekode 0500.
Endringsliste fra arkitekt Ola Natvig 1993 
oppgir at det er sikkerhetsglass i overlys på 
rom 326. Dette kan være årsak til at glasset er 
frostet, ikke ruglet som i øvrige rom. 

Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv
Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Eldre bokskap.
FDV oppgir fargekode 5040-Y70R for fast 
inventar, malt med Fenom, Fenomix eller 
Bengalakk, dette må kontrolleres på stedet.

Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Repara-
sjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende 
produkter som eksisterende. 

Belysning
Utstrakt bruk av lysstoffrørarmaturer Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

VERNEHENSYN
Rommet ligger på hjørnet av Karl Johans gate og Frederiks gate. På tegninger fra 
hovedombyggingen av 1914 er rommet “Magasin”, på tegninger fra 1986 ser det 
i hovedsak ut som i dag, og er “Fotografisk mørkerom”, med en sluse til “Fotograf-
isk atelier” i naborommet.

Eldre dør har høy verneverdi.

Dør mot rom 328 korridorOverkarm dør, vegg, himling Eldre dørvriderNyere hengsler

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: 327
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med opprinnelig vrider og 
nyere hengsler. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har 
i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av 
helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
Fire større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

VERNEHENSYN
Rommet sees først på tegninger fra 1986, og ser da i hovedsak ut som i dag. 
Rommet har en trapp med tre trinn. Trappens to nederste trinn er murt, det 
øverste er snekret, dette kan tyde på at den har vært ombygd/at ett trinn er blitt 
føyd til, men det er ikke funnet støtte for dette i tegningsmaterialet eller lignende, 
på tegningene fra 1986 har trappen også tre trinn. 

Eldre dører har høy verneverdi.

Detalj av trapp

Nyere takplafonder

Eldre dørvriderDører inn til rom 329b og 338TTrapp med linoleumsbelegg

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 328

Korridoren sett fra  rom 330
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Pusset og rullemalt. Malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 1002R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Fire dører, alle eldre og med eldre vridere. 
Døren inn til 327 er noe enklere enn de øvrige 
tre dørene. Malt med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har 
i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av 
helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Trapp med tre trinn, utførelsen tyder på at 
øverste trinn er nyere enn de øvrige (se detalj-
bilde).

Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Repara-
sjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende 
produkter som eksisterende. 

Belysning Takplafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

VERNEHENSYN
Dette arealet er “Akkumulatorrum” på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, 
men rommet er først gjenkjennelig som “Laboratorium”, med overlys og dør 
plassert som i dag, på tegninger fra 1986. Rommet er da imidlertid delt av med 
en lettvegg, og det er først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994 at vi ser 
rommet slik det fremstår i dag. Overflater antas å være fra da. 

Eldre dør og eldre overlys har høy verneverdi. 

Eldre dørGerikt, vegg, fotlist, vaskelist, linoleum

Overkarm dør, vegg, himling

Eldre dørvrider, nyere nøkkelskiltEldre eikenøtthengselDetalj ved fotlist, på vegg mot Karl 

Johans gate

NAVN: Bibliotek
FUNKSJON: BIBLIOTEK
ROM: 329A
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt 
maling, fargekode 0502R. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med opprinnelig vrider og 
hengsler, nyere nøkkelskilt.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har 
i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av 
helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Overlys
Eldre overlys, sprossedelt i fire ruter, og har 
en luke bestående av en rute, som kan åpnes. 
Malt med samme malingstype som dørene, 
fargekode 0500.

Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning To større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

VERNEHENSYN
Arealet ser ut til å være del av “Magasin for kemikalier” på tegninger fra hoved-
ombyggingen av 1914, men rommet er først gjenkjennelig som “Kott” på tegninger 
fra 1986. 

Overlyset sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, slik at det er da 
vi ser rommet slik det fremstår i dag. Det manglende overlyset kan meget vel være 
en glipp på tegning fra 1986, overlyset fremstår som eldre. Overflater antas å være 
fra hovedombyggingen i 1994. 

Eldre dør og eldre overlys har høy verneverdi. 

Dør mot rom 328 korridor sett fra rom 329BRom 329B lager sett fra rom 328 korridorEldre dørvriderEldre dråpehengselOverlys med vrider for luke som kan 

åpnes

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: 329B
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt 
maling, fargekode 0502R. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med opprinnelig vrider og 
hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg & Kemi AB -133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har 
i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av 
helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Overlys
Eldre overlys, sprossedelt i fire ruter, og har 
en luke bestående av en rute, som kan åpnes. 
Malt med samme malingstype som dørene, 
fargekode 0500.

Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning En mindre lysstoffrørkasse Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Passasje mot rom 328Bjelke i tak

Teknisk skapTeknisk skap, med kabelkanal ovenforTeknisk skap for brannslange, 

dører i vegg mot lysgård

Eldre trådglass i varevindu mot 

trapperom

Dør og varevindu mot trapperom

VERNEHENSYN
Korridor, forbinder korridorene 328, 343 (med rampe), 349, 356 og bygningens 
heis. Har ellers dører til åtte rom. Ekspedisjon 330A er en nyere skranke i 
tilknytning til korridoren. Det er en mindre trapp til biblioteksrom 340, med 
eldre kantlister og trinn i ulik utførelse, da muligens også av ulik alder. 

Korridoren er langstrakt, den har tverrgående bjelker i himling. Langveggen 
nærmest Karl Johans gate er tykkere enn langveggen nærmest lysgården. Dør til 
personheis kan være av eldre dato. 

Korridoren sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, like lang, 
men uten det bredere partiet. På tegninger fra 1986 er det et bredere parti ved 
heis, med det største av overlysene. Plasseringen dette har, tyder på at endringen 
kan ha blitt gjort allerede under hovedombyggingen av 1914. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår korridoren som i dag, med 
ekspedisjonsskranke. Eldre detaljer, slik som overlys/varevinduer med glass og 
eldre dører, har høy verneverdi. 

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 330, 330A
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Himling med avrundete hjørner og kanter 
og tverrgående bjelker. Slettpusset himling, 
pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 
matt maling, fargekode 0500.  

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 1002R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre og nyere dører, se de respektive rom for 
detaljer. Malt med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg & Kemi AB -133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har 
i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av 
helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Overlys, vindu
Det er to eldre overlys (ved 330A og ved 
332), sprossedelt, med henholdsvis seks og 
ni ruter utført i ruglete glass. En av rutene 
har vrider og kan åpnes. Malt med halvblank 
maling, fargekode 0500. Vindu i tre med eldre 
trådglass mot trapperom 301. Dette har nyere 
varevindu med brannglass på trappesiden.

Eldre varevinduer og overlys har høy verneverdi. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. Utskifting er søknads-
pliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Heisdør med messingdetaljer, mulig eldre. 
Resepsjonsdisk, nyere. Liten trapp for dør til 
biblioteksrom 340, med eldre kantlister og trinn 
i ulik utførelse (da muligens av ulik alder).

Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Vedlikehold 
skal skje med samme malingstype og farge, 
endringer er søknadspliktige.

Belysning Plafonder i himling Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg Teknisk skap malt i samme farge som vegg.
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Trapp og dør mot korridorFast inventar: skapFast inventar: trappFast inventar: skapEldre dørvrider

VERNEHENSYN
Rommet har en snekret trapp med tre trinn og et plassbygd skap. På tegninger fra 
hovedombyggingen av 1914 ligger det på samme sted et rom kalt “Stofskifte”, med 
to dører/passasjer; mot korridor og naborom. 

På tegninger fra 1986 er det én dør og en trapp med tre trinn, som i dag. 
Rommet er betegnet “Kjokken” (sic). På tegninger fra hovedombyggingen av 1994 
fremstår rommet uforandret. Overflater antas å være fra da. 

Eldre fast inventar, gammel dør og eldre vindu har høy verneverdi.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 331
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med eldre dørvrider, nøk-
kelskilt og hengsler. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har 
i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av 
helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Sprossedelt, eldre vindu mot lysgård. Vinduet 
har en lufteluke over en rute. Malt med samme 
malingstype som dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar Et plassbygd skap, trapp.
FDV oppgir fargekode 5040-Y70R for fast 
inventar, malt med Fenom, Fenomix eller 
Bengalakk, dette må kontrolleres på stedet.
Ifølge endringsmelding fra Statsbygg 1993 er 
skap tilpasset ventilasjonsdispensorer, med 
ny frontplate, ny skapbunn og innkassing over 
skap.

Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Repara-
sjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende 
produkter som eksisterende. 

Belysning To større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Eldre varevindu mot lysgård Eldre ventilasjonsrist i messing Vegg og dør mot korridor, med to 

plassbygde skap

Eldre, plassbygd skap Trapp og eldre plassbygd skap med eldre 

ventilasjonsrist i messing, dør mot korridor

VERNEHENSYN
Rommet har en snekret trapp med tre trinn og to plassbygde skap, det ene med 
ventilasjonsrist i messing. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ligger det 
på samme sted et rom kalt “Stofskifte”, med tre dører/passasjer; mot korridor og 
naborom. 

På tegninger fra 1986 er det én dør og en trapp med tre trinn, som i dag. 
Rommet er betegnet “Stoffskifte”. På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 
fremstår rommet uforandret. Overflater antas å være fra da. 

Eldre fast inventar, eldre dør og eldre vindu har høy verneverdi.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 332
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med opprinnelig dørvrider, 
nøkkelskilt og hengsler.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har 
i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av 
helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Eldre varevindu. Vinduet har en lufteluke over 
en rute. Malt med samme malingstype som 
dørene, fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar To plassbygde skap, ventilasjonsrist i messing 
og trapp. FDV oppgir fargekode 5040-Y70R for 
fast inventar, malt med Fenom, Fenomix eller 
Bengalakk, dette må kontrolleres på stedet. 
Ifølge endringsmelding fra Statsbygg 1993 er 
skap tilpasset ventilasjonsdispensorer, med 
ny frontplate, ny skapbunn og innkassing over 
skap.

Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Repara-
sjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende 
produkter som eksisterende. 
Ulakkert messing må pusses.

Belysning To større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Fast innredning, skapFast innredning, skapVegg med dør mot korridorSkap med innbygd, eldre ventila-

sjonsrist i messing

Overkant skap

VERNEHENSYN
Rommet har en snekret trapp med tre trinn og to plassbygde skap, det ene med 
ventilasjonsrist i messing. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ligger 
det på samme sted et rom “Stofskifte”, med to dører/passasjer; mot korridor og 
naborom. På tegninger fra 1986 er det én dør og en trapp med tre trinn, som i 
dag. Rommet er betegnet “Stoffskifte”. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet uforandret. 
Overflater antas å være fra da. På tegninger fra 1994, og fra 2015, ser det ut til å 
være en nisje etter gjenbygd dør i vegg mot rom 335. Denne nisjen finnes ikke på 
rom 333 i bygningen i dag. 

Eldre fast inventar, dør og vindu har høy verneverdi.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 333
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med opprinnelig dørvrider, 
nøkkelskilt og hengsler.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har 
i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av 
helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Det er ett sprossedelt, eldre vindu mot lysgård. 
Vinduet har en lufteluke over to ruter. Malt med 
samme malingstype som dørene, fargekode 
0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar To plassbygde skap, ventilasjonsrist i messing, 
trapp. FDV oppgir fargekode 5040-Y70R 
for fast inventar, malt med Fenom, Fenomix 
eller Bengalakk, dette må kontrolleres på 
stedet. Det ser, ifølge endringsmelding fra 
Statsbygg 1993, ut til at skap er tilpasset 
ventilasjonsdispensorer, med ny frontplate, ny 
skapbunn og innkassing over skap.

Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Repara-
sjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende 
produkter som eksisterende. 
Ulakkert messing må pusses.

Belysning
To større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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VERNEHENSYN 
På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet som i dag blant annet 
utgjør rom 334, et større rom, da “Fysiol præparata” (sic). På tegninger fra 1986 
er rommet “Rengj.” og fremstår som i dag. Overflater ser ut til å være fra hoved-
ombyggingen i 1994.

Eldre dør har høy verneverdi. 

Korridor sett fra rom 334 bøttekott

Gerikt, vegg, fotlist, vaskelist, gulvbelegg

Øverste fylling i nyere platematerialeEldre dråpehengslerRomnummer i gullfarge på dørbladSluk i gulv

NAVN: Bøttekott
FUNKSJON: BØTTEKOTT
ROM: 334
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 1002R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre fyllingsdør med nyere fylling i øverste felt  
(innfelt plate) og opprinnelig vrider og hengsler.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
ALTRO SAFETY Classic Pewter Grey, 2,5 mm Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-

ende produkter og utførelse. Endring av type gulv-
belegg er søknadspliktig.

Fast inventar Utslagsvask Bør repareres umiddelbart ved svekket funksjonali-
tet, slik at en minsker risiko for vannskader. Tiltak 
som medfører boring i vegg, er søknadspliktige.

Belysning En plafond Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Eldre dør

Eldre dørvrider

Eldre dråpehengslerNyere vindu mot lysgårdNyere vindu mot lysgårdEn større lysstoffrørkasse

VERNEHENSYN
På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet som i dag blant annet 
utgjør rom 335, to større rom, da “Fysiol præparata” (sic) og “Magasin for 
uorganiske præpar”. På tegninger fra 1986 er rommet “Bakteriologisk rom” og 
fremstår som i dag. Overflater ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1994.

Eldre dør har høy verneverdi.

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: 335
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre fyllingsdør med nyere fylling i øverste felt  
(innfelt plate) og opprinnelig vrider og hengsler.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer 
Det er ett sprossedelt, nyere vindu mot lysgård.
Trolig malt med samme malingstype som dør-
ene, fargekode 0500.

Nyere varevindu har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten. Reparasjoner og vedlike-
hold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-71, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning To større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Antatt nisje for håndvask i forberedelsesrom

Smal bjelke i himling ser ut til å markere 

tidligere vegg.

Linoleum i gulv ser ut til å markere 

tidligere vegg.

Mulig spor etter blandebatteri 

i nisje for håndvask

Nisje i vegg på tidligere instrument-

rom

Eldre glasstak

VERNEHENSYN
Da Sinding-Larsen stod for ombyggingen av den tidligere biblioteksbygningen til 
tre medisinske institutter, utvidet han etasjene to vindusfag ut i lysgården, slik 
fikk han et godt opplyst “Operationsrum”. Arealet ser på tegninger fra da mer 
skjematisk ut, men er betegnet “Autoklave og sterilisation”, “Forberedelse for 
operationer”, “Operationsrum” og “Instrumentrum”. 

På tegninger fra 1986 er rommene lett gjenkjennelige, med “Aseptisk opera-
sjonsrom” der lunsjbordet står i dag, “Sterilisasjon” på dagens 336B kjøkken, 
“Forberedelsesrom” mot syd, “Narkose” mot øst og “Instrument” nærmest 
Universitetshagen. 

Ifølge endringsliste fra arkitekt Natvig skulle skadde fliser i rom 336 erstattes 
av demonterte fliser fra samme rom, fra vegg mot 336B, som påsettes nye kvad-
ratiske fliser (toppflis/abdeck bevares), etter pålegg fra Riksantikvaren: vær OBS 
på at det kan være nyere fliser. 

Detaljer i interiøret, glasstak, fliser for hygiene, nisjer antatt for håndvask, 
instrumenter etc. forteller en viktig del av bygningens historie og har høy 
verneverdi.

NAVN: Pauserom
FUNKSJON: PAUSEROM
ROM: 336
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.  
Søyler og sprosser i glasstaket: halvblank 
0500. Endringsliste Statsbygg ‘93: 25 mm gips 
erstatter sikkerhetsglass i tak, mulig gipsskjørt. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom. 
Vegg: 1005-Y50R, 
Fotlister (tre): 3010-Y50R, 
Trukne sokler: 2020-Y50R. Flislagt (eldre fliser) 
Brystning er malt: 2020-Y50R. 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For å endre maling, se himling.

Dører
En eldre dør mot kjøkken, se rom 336B 
kjøkken 

Eldre dører har høy verneverdi. 

Overlys, vindu Glasstak (pyramideformet og flatt) og glass-
vindu, alle eldre, fargekode maling: 0500

Vedlikehold skal skje med samme produkter og 
utførelse. Ved oppmaling bør fargeundersøkelser 
legges til grunn for valg av malingstype og farge. 
Oppmaling og endringer er søknadspliktige. 
Ødelagte glass erstattes med glass av samme type. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Gulv Forbo Marmoleum Real 3077
Forbo Marmoleum Real 3077 med stripe 3172

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar En større nisje i vegg. En nisje for vask, 
delvis inne på kjøkken 336B. I nisje sees to 
tidligere gjennomføringspunkter, mulig for 
varmt og kaldt vann, og fire festemerker, mulig 
for blandebatteri. På veggene i tilknytning til 
pyramideglasstaket er det flislagt brystning 
med avrundete kanter og hjørner egnet for 
reinhold. Trukken sokkel. En kan se (der mal-
ingen flasser) at flisene er kremhvite. To eldre 
ventilasjonsrister i messing (i den flislagte 
brystningen, bak potteplantene)

Eldre, fast inventar har høy verneverdi. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter som eksisterende. 
Ulakkert messing må pusses.

Belysning
Nyere lysstoffrørarmaturer Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Eldre hengsel med eikenøttknopper

Eldre glasstak. Ikke nødvendigvis 

frostet, kan også være støvete

Flisene er opprinnelig i en hvit 

nyanse

Eldre fliser, overmalte, på kjøkken Romnummer i gullfarge, på dørblad Dør inn til rom 336B kjøkken

VERNEHENSYN
Da Sinding-Larsen stod for ombyggingen av den tidligere biblioteksbygningen 
til tre medisinske institutter, utvidet han etasjene to vindusfag ut i lysgården, 
slik fikk han et godt opplyst “Operationsrum”. Arealet er på tegninger fra hoved-
ombyggingen av 1914 skjematisk, men er betegnet “Autoklave” og “Sterilisation”, 
“Forberedelse for operationer”, “Operationsrum” og “Instrumentrum”. 

På tegninger fra 1986 er rommene lett gjenkjennelige, med “Aseptisk opera-
sjonsrom” der lunsjbordet står i dag, “Sterilisasjon” på dagens 336B kjøkken, 
“Forberedelsesrom” mot syd, “Narkose” mot øst og “Instrument” nærmest 
Universitetshagen. 

Detaljer i interiøret, glasstak, fliser for hygiene, nisjer antatt for håndvask, 
slik som nisjen i vegg mellom rom 336B kjøkken og rom 336 pauserom, nisje i 
vegg mot rom 335 etc. forteller en viktig del av bygningens historie og har høy 
verneverdi.

NAVN: Kjøkken
FUNKSJON: KJØKKEN
ROM: 336B
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.  
Søyler og sprosser i glasstaket: halvblank 
0500

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger over brystning, malt med 
Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
Vegg: 1005-Y50R
Fotlister (tre): 3010-Y50R
Trukne sokler: 2020-Y50R
Flislagt brystning (eldre fliser) er malt: 
2020-Y50R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre dør med øverste fylling i glass, eldre 
vrider og hengsler.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter og utføres av malerfirma 
med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Overlys, vindu
Glasstak og glassvindu, begge eldre, 
fargekode for maling: 0500

Vedlikehold skal skje med samme produkter og 
utførelse. Ved oppmaling bør fargeundersøkelser 
legges til grunn for valg av malingstype og farge. 
Oppmaling og endringer er søknadspliktige. 
Ødelagte glass erstattes med glass av samme type. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Gulv
Forbo Marmoleum Real 3077 med stripe 3172 Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
En større nisje i vegg, samt en nisje for vask, 
som vender ut mot 336. Flislagt brystning med 
avrundete kanter og hjørner egnet for renhold. 
En kan se (der malingen flasser) at flisene er 
kremhvite. Nyere kjøkkeninnredning med 
oppvaskkum og -maskin.

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter som eksisterende. 
Ulakkert messing må pusses. Rør o.l. bør repareres 
umiddelbart ved svekket funksjonalitet, slik at en 
minsker risiko for vannskader. Tiltak som medfører 
boring i vegg, er søknadspliktige.

Belysning
En større lysstoffrørkasse Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Eldre overlysEldre overlysEldre, fast inventarEldre, fast inventarEldre, fast inventar

VERNEHENSYN
Rommet har plasstilpassete, eldre reoler langs veggene. Disse omtales som beiset 
i bygningsdokumentasjonen fra 1990-tallet og ble da retusjert. På tegninger fra 
hovedombyggingen av 1914 er arealet del av et større “Magasin for kemikalier”. 

På tegninger fra 1986 er rommet “Ordningsrom” og fremstår som i dag. 
Overflater ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1994. 

Eldre, fast inventar, eldre overlys og eldre dører har høy verneverdi.

NAVN: Bibliotek
FUNKSJON: BIBLIOTEK
ROM: 338
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt 
maling, fargekode 0502R. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To eldre dører med opprinnelige vridere og 
hengsler. Malt med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg & Kemi AB -133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Overlys
Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter 
utført i ruglete glass. En av rutene har vrider og 
kan åpnes. Vinduet er eldre. 
Overlys: halvblank maling 0500.

Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar Plasstilpassete, eldre reoler langs veggene. 
Disse omtales som beiset i bygningsdoku-
mentasjonen fra nittitallet og ble da retusjert. 

Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Repara-
sjoner og vedlikehold må skje med tilsvarende 
produkter som eksisterende. 
Ulakkert messing må pusses. Rør o.l. bør repareres 
umiddelbart ved svekket funksjonalitet, slik at en 
minsker risiko for vannskader. Tiltak som medfører 
boring i vegg, er søknadspliktige.

Belysning Tre større og to mindre lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Eldre, fast inventar, med nummerering Eldre, fast inventar; skilt med på-

skrift “Videnskapsselskapets 

skrifter”

Eldre, fast inventar Dør til rom 352 trapperom Eldre, fast inventar

Eldre, fast inventar

VERNEHENSYN
Rommet har en passasje flankert av konstruktive søyler. Rom 339B har 
omfattende, eldre fast inventar: plassbygd biblioteksinnredning med reoler med 
arbeidsflater. Disse omtales som beiset i bygningsdokumentasjonen fra nittitallet 
og ble da retusjert. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet del av 
de større rommene “Magasin for kemikalier” og “Magasiner”. 

På tegninger fra 1986 er rommet “Bibliotek” og fremstår som i dag, med unn-
tak av rom 352 trapp, som først sees på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. 
Rom 352 ser ut til å være eldre, dette antas derfor å være en feil. Overflater ser ut 
til å være fra hovedombyggingen i 1994. 

Eldre, fast inventar, eldre overlys og gamle dører har høy verneverdi.

NAVN: Bibliotek
FUNKSJON: BIBLIOTEK
ROM: 339B
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt 
maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 
0500 på overlys.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med samme type 
puss, maling og farge. Endringer er søknadspliktige. Ved full 
oppmaling anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle 
malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger og søyler, malt med 
Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel som 
eksisterende. Vedlikehold skal skje med samme materialer, 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. For 
endring av malingstype, se himling.

Dører
Dør mot trapperom 352: Nyere dør med nyere 
vrider og hengsler. Ellers eldre fyllingsdører 
med opprinnelig vrider og hengsler. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har i seg selv 
ikke høy verneverdi, men er del av helheten og omfattet 
av fredningen. Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dørene går 
tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Overlys
Det er to overlys, sprossedelt, med ruter utført 
i ruglete glass. En av rutene har vrider og kan 
åpnes. Vinduet er eldre. Overlys: halvblank 
maling 0500

Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlike-
hold må skje med tilsvarende produkter og utførelse. 
Utskifting er søknadspliktig.

Gulv DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks jevnlig 
for å bevares godt. Ved behov kan linoleumsbelegget skiftes 
ut med tilsvarende type, men endring av type gulvbelegg er 
søknadspliktig.

Fast inventar Plasstilpassete, eldre reoler med arbeidsflater 
i nisjene. Disse omtales som beiset i bygnings-
dokumentasjonen fra 1990-tallet (med for-
behold om at eksisterende innredning i “rom 
338 og 335” skulle vært 338 og 339), og ble da 
retusjert. 
Seks søyler langs midtgang, disse synes ikke 
på tegning.

Eldre inventar har høy verneverdi. Reparasjoner og vedlike-
hold må skje med tilsvarende produkter og utføres av maler- 
firma med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 
Endringer er søknadspliktige. 
Nyere dispensere har i seg selv ikke verneverdi, men fjern-
ing kan påføre det eldre inventaret skade, dette må derfor 
gjøres av fagfolk med kompetanse på underlagsmaterialet 
(dekorasjonsmaling/eldre flis).

Belysning 11 kuppellamper i tak, nyere Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, armatur 
og kuppel kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendoms-
avdelingen.



332

7 Katalog - interiør - 3. etasje

OverlysDør mot rom 330 korridor og 330A 

ekspedisjon

Trinn Sidekarm passasjeOverkarm passasje

VERNEHENSYN
På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet del av større “Magasiner”. 
På tegninger fra 1986 er det rom for “Glassmåleinstrumenter” og er gjenkjennelig 
i forhold til dagens situasjon, men har sideordnet dør, ikke midtstilt passasje, på 
vegg mot 341. 

På tegning fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag. Over-
flater ser ut til å være fra da. Det er bygd opp et trinn mot dør til rom 339B. 
Høydeforskjellen mellom rommene tilsvarer to trinn. 

Eldre overlys og eldre dører har høy verneverdi.

NAVN: Bibliotek
FUNKSJON: BIBLIOTEK
ROM: 340
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset, buet himling med trekninger, 
pusset med kalkpuss, malt med Uniplast 07 
matt maling, fargekode 0502R. Halvblank 
maling 0500 på overlys.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To eldre fyllingsdører, mot resepsjon 330A og 
mot bibliotek 339b, begge med opprinnelige 
vridere og hengsler. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Overlys
Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter 
utført i ruglete glass. En av rutene har vrider og 
kan åpnes. Vinduet er eldre. 
Overlys: halvblank maling 0500

Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar Bygd opp ett trinn mot døren til 339B Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Vedlikehold 
skal skje med samme malingstype og farge, 
endringer er søknadspliktige.

Belysning To små og seks store lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Dørnummerering i gullfarge Eldre dørvrider Eldre dråpehengsel OverlysPanelovn

Større lysstoffrørkasse

VERNEHENSYN
Rommet har nyere reoler. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet 
“Magasiner”. På tegninger fra 1986 er rommet “Magasin for kem. metallapp”, 
og er gjenkjennelig i forhold til dagens situasjon, med sideordnet dør mot rom 
342, som i dag, men også mot rom 340, istedenfor midtstilt passasje, som i dag. 
Tekniske sjakter sees på tegningen fra 1986. 

På tegning fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rommet som i dag. Over-
flater ser ut til å være fra da. Eldre overlys og eldre dør har høy verneverdi.

NAVN: Bibliotek
FUNKSJON: BIBLIOTEK
ROM: 341
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt 
maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 
0500 på overlys.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med opprinnelig vrider 
og  hengsler, mot 342. Det er også en åpning 
for passasje mot 340, men denne har hverken 
karm, terskel eller dør.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Overlys
Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter 
utført i ruglete glass. En av rutene har vrider og 
kan åpnes. Vinduet er eldre. 
Overlys: halvblank maling 0500

Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
To små og seks store lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Eldre, fast innredning, skap

Eldre overlys

Større lysstoffrørkasseNyere dørskilt i messingEldre dråpehengslerEldre dørvrider

VERNEHENSYN
Rommet har eldre, fast inventar; to større skap brukt som bokskap, og ellers 
nyere reoler. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet “Magasiner”. 
På tegninger fra 1986 er rommet “Magasin for glass og porselen” og fremstår som 
i dag. Overflater ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1994. 

Eldre overlys og eldre dør har høy verneverdi.

NAVN: Bibliotek
FUNKSJON: BIBLIOTEK
ROM: 342
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling med trekninger, pusset 
med kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt 
maling, fargekode 0502R. Halvblank maling 
0500 på overlys.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To eldre fyllingsdører med opprinnelige vridere 
og hengsler. Malt med Jotun Fenom og Feno-
mix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 
35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Overlys
Det er ett overlys, sprossedelt, med seks ruter 
utført i ruglete glass. En av rutene har vrider og 
kan åpnes. Vinduet er eldre. Overlys: halvblank 
maling 0500

Eldre overlys har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. Utskifting er søknadspliktig.

Gulv DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar To bokskap. Disse er malt med: 5040-Y70R. Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Vedlikehold 
skal skje med samme malingstype og farge, 
endringer er søknadspliktige.

Belysning Tre små og åtte store lysstoffrørkasser, alle 
nyere

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Nyere fyllingsdør, mot korridor 346

Fast inventar: eldre skap

Overkarm dør mot himling: lav tak-

høyde

Interiør; eldre skap, med eldre over-

flatebehandling, ikke ulikt skap på 

rom 254

Eldre skap, dørhengselEldre skap, detalj av dør

VERNEHENSYN
Korridoren forbinder korridorene 330 og 346. Det er passasje til rom 330 
og nyere fyllingsdør til rom 346. Har ellers eldre fyllingsdør til ett rom, 342 
bibliotek. Korridoren er kortere og ligger høyere enn rom 330 korridor, disse er 
derfor forbundet med en rampe i enden av korridor 330. Rommet har eldre, fast 
inventar; to større skap brukt som bokskap. 

Korridoren sees først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, med noen 
avvik fra dagens situasjon. På tegninger fra 1986 ser dagens rom 343 og 346 
korridorer ut til å være et felles rom. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår korridoren som i dag, og 
rommets overflater ser ut til å være fra da. Det er viktig å ta vare på eldre bokskap 
og dører. 

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 343
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 1002R
Fotlister er også oppgitt med fargekode 1002R 
for maling i bygningsdokumentasjonen fra 
1990-tallet. Her er det imidlertid brukt en 
mørkere, grålig farge i senere tid.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To fyllingsdører, en eldre til rom 342 (bibliotek), 
en nyere til rom 346. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har 
i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av 
helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Rommet har eldre, fast inventar; to større skap 
brukt som bokskap. Fargekode: 5040-Y70R

Eldre, fast inventar har høy verneverdi. Vedlikehold 
skal skje med samme malingstype og farge, 
endringer er søknadspliktige.

Belysning Tre nyere takplafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Avlukke med WCAvlukke med WCEldre dørvriderEldre hengsler med flaggstangknoppPlafonder i himling

VERNEHENSYN
På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet to WC. På tegninger fra 
1986 er rommet “Bad”. På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rom 
344 som i dag. Overflater ser ut til å være fra denne hovedombyggingen. 

Endringsliste fra arkitekt Ola Natvig 1993 oppgir at innvendige, buete hjørner 
er hugget i dette rommet, antatt for å lette/muliggjøre flislegging.

Eldre dør har høy verneverdi.

NAVN: WC
FUNKSJON: WC
ROM: 344
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500. 
Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning 
til blankhetsgrad 07, dette er motstridende 
informasjon fra FDV. Kan være pga våtrom.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Flislagte vegger med 150/150 mm hvit, glasert 
veggflis. Veggflatene for øvrig er slettpusset og 
malt. Veggfarge over flisefelt: 0500

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre dør med opprinnelig vrider og hengsler.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dør og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19 Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-

ende produkter og utførelse. 

Fast inventar Spanskvegger: PP 1977 U
Det er bygd opp to trinn i korridoren utenfor, 
for døren til 344.
Servant og to toaletter

Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Belysning Tre kuppellamper i tak, en lysstoffrørarmatur 
over vask, alle nyere

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Dør inn fra korridorDør inn til dusjPlafonder i takEldre hengsler med eikenøttknoppEldre dørvrider 

VERNEHENSYN
Rommet har to dører, begge eldre fyllingsdører med eldre beslag. Det er beige 
fliser på gulv og hvite på vegg i dusjrom, disse stopper noe under takhøyde, ca. 
ved dørhøyde. Veggene er ellers pusset og malt. 

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er arealet to WC. På tegninger fra 
1986 er rommet WC, ikke oppdelt. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår rom 345 som i dag. Over-
flater ser ut til å være fra denne ombyggingen. Endringsliste fra Ola Natvig 1993 
oppgir at innvendige, buete hjørner er hugget i dette rommet, antatt for å lette/
muliggjøre flislegging.

Eldre dører har høy verneverdi.

NAVN: Dusjrom med forgang
FUNKSJON: DUSJ
ROM: 345
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500. 
Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning 
til blankhetsgrad 07, dette er motstridende 
informasjon fra FDV. Kan være pga våtrom.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Flislagte vegger med 150/150 mm hvit, glasert 
veggflis. Veggflatene for øvrig er slettpusset 
og malt. Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun 
Fenom.
Fargekode vegg: 0502R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
To eldre fyllingsdører med opprinnelige 
vridere og henglser. Malt med Jotun Fenom 
og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19 Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-

ende produkter og utførelse. 

Fast inventar Spanskvegger: PP 1977 U Nyere fast inventar har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Belysning To plafonder i tak Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Dør fra rom 343 korridorDør til rom 348 trapperomPlafond i himlingNyere dørEldre, murt trapp

VERNEHENSYN
Korridor, forbinder rom 343 korridor med rom 348 trapperom. Rommet har en  
eldre, murt trapp til rom 347 lager. Korridoren er på tegninger fra hovedombygg-
ingen av 1914 del av trapperommet. På tegninger fra 1986 ser dagens rom 343 og 
346 korridorer ut til å være ett felles rom. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår korridoren som i dag. 
Rommets overflater ser ut til å være fra da. Eldre trapp har høy verneverdi. 

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 346
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Takmaling er oppgitt å være matt maling 0500 
i bygningsdokumentasjonen, men ser ut til 
å være veggfarge: 1002R. Dette kan være 
valgt av hensyn til rommets mange flater og 
tilhørende overganger.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 1002R
Fotlister er også oppgitt med fargekode for 
maling 1002R i bygningsdokumentasjonen 
fra 1990-tallet. Her er det imidlertid brukt en 
mørkere, grålig farge i senere tid.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Tre dører, alle nyere: Nyere branndør mot 
347, og nyere tredører med nyere hengsler og 
vridere mot trapperom 348 og korridor 343.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle 
inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Støpt/murt trapp som er malt grå.

Belysning
En nyere glasskuppel i tak Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Lageret sett mot rom 346Dør inn til lageret fra rom 350 HimlingDør ut til rom 250

VERNEHENSYN
Lager, med dører til rom 346 korridor, nyere branndør i stål, og rom 350, eldre 
fyllingsdør i spesialformat. Rommet ligger mot tympanonfeltet (tempelgavlfeltet) 
i Domus Bibliothecas hovedfasade, mot Universitetsplassen, og rommets form 
bærer preg av dette. 

Vegger og himling er malt betong med synlige konstruksjoner, rommet er 
bygningens eneste med himling som skråner mot både Universitetshagen og Karl 
Johans gate. Under mønet er det en smidd konstruksjon, i rommets fulle høyde, 
som ser ut til å være del av feste for tympanonfelt i bygningens fasade (se bilde), 
men dette må ved behov vurderes nærmere. 

Rommet er på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 korridor. På tegninger 
fra 1986 er rommet også korridor. På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 er 
rommet betegnet “Loft”, rommets overflatebehandling ser ut til å være fra da. 

Eldre dør og smidd konstruksjon har høy verneverdi.

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: 347

Detalj av himling/vegg
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling med synlige bjelker. 
Takmaling er oppgitt å være matt maling 0500 
i bygningsdokumentasjonen, men ser ut til 
å være veggfarge: 1002R. Dette kan være 
valgt av hensyn til rommets mange flater og 
tilhørende overganger.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 1002R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Dør mot loft er en eldre fyllingsdør i spesial-
format, med opprinnelig vrider og hengsler. 
Dør mot 346 er nyere branndør i metall. Malt 
med Jotun Fenom og Fenomix eller HP Färg & 
Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle 
inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
Epoxy maling: Jotun Penguard Topcoat GRÅ 
13

Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige. 

Fast inventar Smidd konstruksjon midt i rommet, i rommets 
fulle høyde, ser ut til å være del av feste for 
tympanonfelt i bygningens fasade (se bilde), 
men dette må ved behov vurderes nærmere. 
Nyere plankebiter påskrevet “russergym” må 
antas å være en nyere tilføyelse, uten historisk 
eller konstruktiv verdi.

Fast inventar er omfattet av fredningen, og endrin-
ger/fjerning må avklares med Riksantikvaren. 

Belysning Fire nyere lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg Ny monitor ved dør mot 350
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Dør inn til 254 arkiv, nyere spesialformat. 

Legg merke til at veggfargen er brukt i taket.

Dør inn til rom 355, nyereTrinnenes profil, med kantlister Støpt bjelkeAvrundet kant på utsatt sted over 

trappeløp. Dette gir en solid støp, 

og er mindre brutalt for dem som 

måtte komme borti.

VERNEHENSYN
Trapperommet sees første gang på Sinding-Larsens tegninger fra hovedombygg-
ingen av 1914. Trappen avviker noe fra hans tegninger. Ingeniørtegninger av trapp 
fra hovedombyggingen av 1914 samsvarer i større grad med dagens situasjon, og 
det er grunn til å anta at det ble gjort endringer under hovedombyggingen da. 

Veggen mot auditoriet sees på tegninger fra Grosch, denne veggen kan være 
opprinnelig. Rommets mulig opprinnelige vegg og trapp med rekkverk har høy 
verneverdi.  

NAVN: Trapperom
FUNKSJON: TRAPP/KOTT
ROM: 348
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling. Takmaling er oppgitt å 
være matt maling 0500 i bygningsdokumenta-
sjonen, men ser ut til å være veggfarge: 
1010-Y30R. Dette kan være valgt av hensyn 
til rommets mange flater og tilhørende 
overganger.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete, malte vegger. 
Veggfarge: 1010-Y30R
Fotlister: Som gulv

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Dører er nyere, med nyere hengsler og vridere. 
Dette kan ha sammenheng med brannkrav i 
trapperom.
Malte dører og gerikter: 3040-Y30R

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle 
inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
Trappen er malt, men det er ikke funnet farge-
kode for denne.

Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige. 

Fast inventar
Støpt/murt trapp med rekkverk og håndlist i 
metall.

Belysning Nyere kuppel i tak Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Eldre, fast inventar; ventilasjonsrist i 

messing

Synlig konstruksjon i himling Nyere hengsler

Eldre overlys 

Plafond i himling Nyere fyllingsdør

VERNEHENSYN
Korridor, forbinder rom 330 korridor med rom 336 pauserom, via en passasje.
Arealet er på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 “Stofskifte” og “Magasin 
for uorganiske præpar”. På tegninger fra 1986 ser arealet ut til å være “Gang” og 
“Forrom”, for operasjonsrommet i dagens pauserom. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår korridoren som i dag, 
og rommets overflatebehandling ser ut til å være fra da. Rommet har eldre, fast 
inventar; ventilasjonsrist i messing. 

Eldre ventilasjonsrist i messing og eldre overlys har høy verneverdi.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 349
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.  
Søyler og sprosser i glasstaket: halvblank 
0500. (NB! alle fargekoder fra FDV 336)

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Vegg: 1005-Y50R
Fotlister (tre): 3010-Y50R
Trukne sokler: 2020-Y50R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
En nyere fyllingsdør, malt med Jotun Fenom 
og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle 
inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Overlys
Det er ett sprossedelt overlys med fire ruter, 
ruglet glass, en luke som kan åpnes. 
Malt med halvblank maling 0500.

Gulv Forbo Marmoleum Real 3077
Forbo Marmoleum Real 3077 med stripe 3172

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar Eldre ventilasjonsrist i messing

Belysning
En nyere plafond og en større lysstoffrør-
armatur

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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7 Katalog - interiør - 3. etasje

Korridoren sett fra hjørne, mot korridor 302Høyere gulvnivå, inn mot trapp og dør 

til rom 347 lager, tidligere korridor

Trapp til rom 347 lager, tidligere 

korridor

Trapp til rom 347 lager, tidligere 

korridor

Avrundet hjørne på høyere gulv, med 

beslag

VERNEHENSYN
Korridor, forbinder rom 302 korridor med rommene 347 lager (tidligere korridor) 
og rom 306 og 307 kontorer. Gulvet er hevet nærmest dør til rom 347 lager, og det 
er en liten trapp opp til døren. At korridoren i såpass stor grad er tilpasset gulv-
høyden i et lagerrom, kan komme av at rommet på tegninger fra hovedombygg-
ingen av 1914 og på tegninger fra 1986 er betegnet korridor, og da tydeligvis var 
del av hovedkommunikasjonen i etasjen. 

På tegninger fra 1986 sees den mindre trappen opp til rom 347, og dører er 
som i dag. Rommets overflatebehandling ser ut til å være fra hovedombyggingen i 
1994. Eldre overlys, eldre trapp og eldre dører har høy verneverdi.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 350
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 
0500. Takfarge er trukket noe ned på vegg, 
sannsynligvis for å oppnå en pen og  lite 
krevende overgang til veggfargen. (NB 
fargekoder fra FDV 302).

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Til-
taket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 1002R
Fotlister er også oppgitt med fargekode for 
maling 1002R i bygningsdokumentasjonen 
fra 1990-tallet. Her er det imidlertid brukt en 
mørkere, grålig farge i senere tid.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Eldre dør mot loft har spesialformat.
Dør inn til toalett er eldre, med opprinnelig  
vrider og hengsler. Eldre dører inn til kontorer 
(306, 307) og bøttekott (304) med opprinnelige 
hengsler og delvis eldre håndtak (306, 304). 
Dør inn til 304 har nyere plate i øverste speil, 
der kan det tidligere ha vært glassfelt.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom dør-
ene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, før 
døren tar skade.

Overlys, vinduer
Det er ett takvindu, sprossedelt, med ruglete 
glass. En av rutene har vrider og kan åpnes. 
Vinduet er eldre. Malt med i farge 0500.

Mindre reparasjoner med tilsvarende materialer 
regnes som vedlikehold, større endringer og utskif-
tinger er søknadspliktige. 

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 

jevnlig for å bevares godt. Utskifting med gulvbe-
legg av tilsvarende type, regnes som vedlikehold, 
endring av type belegg/farge er søknadspliktig. 

Fast inventar
Støpt/murt trapp til loftsdør, med linoleum 
dekke og metall kantlister. To gulvnivåer

Reparasjon av belegg og kantlister regnes som 
vedlikehold, ombygging/fjerning er søknadspliktig. 

Belysning
Tre nyere, halvkuleformete glasskupler Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjen-
ning fra Eiendomsavdelingen.
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Løs kantbro for å avhjelpe høy dørterskel Omramming passasje, mulig etter 

en tidligere, dobbel slådør

Eldre skap med antatt eldre lampeOmramming passasje, mulig etter 

en tidligere, dobbel slådør

Omramming passasje, mot rom 302 

korridor

VERNEHENSYN
Korridoren forbinder rom 302 og 320 korridorer, via passasjer. I en av veggene er 
det et gammelt skap med en antatt eldre lampe, tilsvarende finnes på samme sted 
i andre etasje. 

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 og på tegninger fra 1986 er rom-
met korridor, og da tydeligvis del av hovedkommunikasjonen i etasjen. Tre-
omramming av passasje, som hverken er gerikt eller vanlig karm, kan være karm 
for dobbel slådør, som det ser ut til å være på tegninger fra 1986. 

Rommets overflatebehandling ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1994. 
Eldre skap i vegg, med antatt eldre lampe, har høy verneverdi.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 351
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 
(Fargekoder er hentet fra FDV 320)

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Slettpussete vegger, malt med Nodest Uniplast 
20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 1002R
Fotlister er også oppgitt med fargekode for 
maling 1002R i bygningsdokumentasjonen 
fra 1990-tallet. Her er det imidlertid brukt en 
mørkere, grålig farge i senere tid.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Dør mot trapperom, med overlys, er nyere.
Dør inn til 323 garderobe er eldre, med nyere 
vrider. Karm i åpning inn til 351 fra 302 er 
eldre. Denne har ikke dørblad, hengsler eller 
låsstolpe, og har annen profil enn dørkarmer i 
bygningen. Malt med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep 
i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom 
dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, 
før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Lampe i skap på vegg, eldre

Belysning
Eldre lampe i skap på vegg, nyere kuppel i tak Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Trapperommet sett fra galleriet på rom 239.Trapperommet sett fra nederste trinn.Eldre vrider i mahognyådret dørVariasjon i malte og lakkerte flaterMalt trapp, lakkert håndlist, lasert/

ådret vegg i fyllingspanel

VERNEHENSYN
Tretrappen forbinder eldre bibliotek i andre etasje, rom 239, med spesialbibliotek 
i tredje etasje, rom 339B. Disse rommene var biblioteksareal også da bygningen 
for øvrig var dominert av laboratorier og andre medisinske spesialrom.  

Trappen er plassbygd, i tre, med fyllingspaneler. Treverket er behandlet med 
mahognyådring/mahognylasur. Vegg og himling er pusset og malt. Håndlist er i 
tre. Dør mot 239 er en eldre fyllingsdør, dør mot rom 339B er en nyere branndør.

Det er viktig å bevare rommet som helhet med fast innredning og detaljer. 

NAVN: Trapperom
FUNKSJON: TRAPP
ROM: 352
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
malt med Uniplast 07 matt maling, fargekode 
0502R.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Delvis slettpussete vegger, delvis kledd med 
fyllingspanel. 
Maling: Bunn 2030-Y30R + lasurolje med pig-
menter (eng. rød brent terra, oker, brent umbra 
+ lakk)

Vedlikehold skal skje med samme materialer, 
malingstype og farge og utføres av malerfirma 
med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 
Endringer er søknadspliktige. For endring av 
malingstype, se himling.

Dører
Fyllingsdører med opprinnelig vrider og beslag.  
Eksisterende mahognylasur er beholdt. 

Eldre dører med eldre overflatebehandling har 
høy verneverdi, må ikke overmales. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utføres av malerfirma med kompetanse på 
tradisjonelle maleteknikker. Endringer, inkludert 
alle inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
Malt trapp. Fargekode og malingstype er 
ukjent. 

Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige. 

Fast inventar Håndlist, plassbygd innredning Malingsflikking og mindre reparasjoner regnes som 
ordinært vedlikehold. Større endringer som farge-
endring og utskiftinger, er søknadspliktige. 

Belysning -
-
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Antatt synlig konstruksjon i himling Nyere hengsler Eldre ventilasjonsrist i messing Dør fra rom 302 korridor Himling, spor etter tidligere vegg

VERNEHENSYN
Korridoren forbinder rom 302 korridor med rom 336 pauserom, via en passasje 
og en nyere fyllingsdør. Arealet er på tegninger fra hovedombyggingen av 1914 
“Dyrebad”, så også på tegninger fra 1986. Dette kan være i tilknytning til det 
daværende operasjonsrommet i dagens pauserom. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 fremstår korridoren som i dag, og 
rommets overflatebehandling ser ut til å være fra da. 

Rommet har eldre inventar; ventilasjonsrist i messing. Denne og det eldre 
overlyset har høy verneverdi.

NAVN: Oasen
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 353

Himling, spor etter tidligere vegg
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.  
Søyler og sprosser i glasstaket: halvblank 
0500. Takfarge er trukket noe ned på vegg. 
(Alle fargekoder fra FDV 336)

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Pussete og rullemalte vegger.
Vegg: 1005-Y50R
Fotlister (tre): 3010-Y50R
Trukne sokler: 2020-Y50R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Nyere dør med nyere dørhåndtak og hengsler.
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP. 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R.

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle 
inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Overlys
Det er ett takvindu, sprossedelt, med seks 
ruter utført i ruglete glass. En av rutene har 
vrider og kan åpnes. Vinduet er eldre. 
Males med halvblank maling 0500. 

Gulv
Forbo Marmoleum Real 3077
Forbo Marmoleum Real 3077 med stripe 3172

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar Eldre ventilasjonsluke i messing

Belysning
En nyere plafond og en større lysstoffrør-
armatur

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.



360

7 Katalog - interiør - 3. etasje

Omramming passasje, mulig etter en tidlig-

ere, dobbel slådør

Dør til rom 326 møteromPlafond i himlingEldre dør med eldre dørvriderEldre skap med antatt eldre lampe

VERNEHENSYN
Korridoren forbinder rom 320 og 330 korridorer, via passasjer. I vegg er det et 
eldre skap med en antatt eldre lampe, tilsvarende finnes på samme sted i andre 
etasje. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 og på tegninger fra 1986 er 
rommet korridor, og da tydeligvis del av hovedkommunikasjonen i etasjen. 

Treomramming av passasje, som hverken er gerikt eller vanlig karm, kan være 
karm for dobbel slådør, som det ser ut til å være på tegninger fra 1986. Rommets 
overflatebehandling ser ut til å være fra hovedombyggingen i 1994. 

Eldre skap i vegg, med antatt eldre lampe, har høy verneverdi.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 356
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 
(Fargekoder er hentet fra 320)

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom.
Fargekode vegg og fotlister: 1002R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For endring av malingstype, se 
himling.

Dører
Dør til trapperom er en nyere fyllingsdør med 
nyere beslag og antatt nyere overlys, dør til 
rom 326 møterom er en eldre fyllingsdør. 
Malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 
Fargekode dører og gerikter: 5040-Y70R

Eldre dører har høy verneverdi. Nyere dører har 
i seg selv ikke høy verneverdi, men er del av 
helheten og omfattet av fredningen. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer inkludert alle inngrep i karm og dørblad 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Eldre skap i vegg med antatt gammel lampe

Belysning
En nyere plafond i tak, eldre skap i vegg med 
antatt gammel lampe

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 
himlinger malt med Uniplast 07 maling, farge-
kode 0500, ifølge FDV, men himling ser ut til 
å være malt med veggfarge. Det er oppgitt 
halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 
07, dette er en selvmotsigelse i FDV. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres 
med samme type puss, maling og farge. 
Endringer er søknadspliktige. Ved full opp-
maling anbefales bruk av/tilbakeføring til 
tradisjonelle malingstyper. Tiltaket er søknads-
pliktig.

Vegger
Slett, kalkpusset, malt med Nodest Uniplast 
20/Jotun Fenom, fargekode vegg 1002R. 

Kalkpuss må utbedres med samme type 
mørtel som eksisterende. Vedlikehold skal skje 
med samme materialer, malingstype og farge, 
endringer er søknadspliktige. For bytte av 
malingstype, se himling.

Dører
En nyere fyllingsdør, fargekode dør og gerikt 
5040-Y70R, malt med Jotun Fenom og Feno-
mix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 
35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle 
inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv
DLW Linoleum Marmorette 121-78, 2,5 mm,
ifølge FDV.

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende 
type, men endring av type gulvbelegg er 
søknadspliktig.

Belysning En mindre lysstoffrørkasse Elektriske komponenter kan skiftes ut ved 
behov, armatur og kuppel kan ikke endres 
uten godkjenning fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Mindre rom, med inngang fra repos i rom 348 trappe-
rom. Rommet er betegnet “trapperom” på tegninger fra 
2015, men brukes som telematikkrom. 

På tegninger fra 1914 ser arealet ut til å være heis, 
men det er ikke funnet noe annet som tyder på at dette 
ble gjennomført i bygningen. På tegninger fra 1986 ser 
rommet ut til å være skap. 

Verneverdiene er i hovedsak knyttet til opprinnelige 
overflater og ikke til fast innredning/teknisk anlegg.

NAVN: Trapperom
FUNKSJON: TELEMATIKKROM
ROM: 355

Rom 355 sett fra inngangsdør.

Rom 355, himling

Rom 355, inngangsdør fra 

repos i trapperom 348
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Mesaninetasje
Domus Bibliotheca

Domus Bibliothecas mesaninetasje består av galleriet 
ved lesesalen, rom M86, og de øvrige rommene M80-89, 
i Domus Bibliothecas nordlige hjørne. Galleriet M86, nå 
med utsikt til lesesalen, har tidligere vært bak auditoriet 
Sinding-Larsen tegnet til hovedombyggingen av 1914. 
Galleriet fikk sin nåværende form ved hovedombyggingen 
i 1994. Da ble auditoriet tilbakeført til lesesal, slik det 
hadde vært fra 1880-årene og fram til hovedombyggingen 
av 1914. Mesaninetasjen for øvrig, mot nord, er fra 
hovedombyggingen i 1914, og kan ha vært bolig eller 
verksted for vaktmester. Vaktmesterboligen lå i første 
etasjes nordlige hjørne, rett under mesaninetasjen, med 
egen inngang via trapp fra hagen. Trappen gikk videre opp 
til mesaninetasjen. Det var også dør inn til rom M81 fra en 
av bygningens bitrapper (rom M89 trapperom). 

På den eldste tegningen av mesaninetasjen består denne 
av rommene M81, M82, M83 og M84, samt trappen M87. 
Trappen M87 er beskrevet i første etasje, se rom 122 
trapperom. Rommene M80, M85 og M88 ser ut til å være 
nyere. Etasjen rommer i dag kontorer. Etasjen har en 
særpreget atmosfære, med lav takhøyde, der toppen av det 
som ellers er første etasjes vinduer, her er lave vinduer fra 
gulvnivå og litt opp på veggen, som i en opp ned-kjeller.
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VERNEHENSYN
Rom M80 pauserom er et rom uten vindu, med “rom M88 trapp” ned til første 
etasje og to nyere dører; en dør til naborom M81, en dør nederst i trappen. 
Eldste kilde er en endringsmedling fra Statsbygg/Ingeniørene Bonde og Co AS, 
30. mars 1993: Trebjelkelag i “akse A-B/4-7”, det vil da si fra og med rom M80 
til og med rom M90 “Trapperom” (antatt feil i tegning fra 2015, M90 trapp 
ser ut til å være teknisk kanal). Tretrapp og teglvegg ble revet og erstattet med 
betongkonstruksjon. Trappen blir i endringsliste, om oppsetting av ny håndlist, 
referert til som “bitrapp til mezzaninet”. Det ser altså ut til at rommet og trappen 
var eldre. Samtidig er rom M80 ikke på ingeniørenes opprinnelige tegninger for 
mesaninetasjen, fra hovedombyggingen av 1914. Den neste tegningen vi har som 
viser mesaninen, da med rom M80, er fra hovedombyggingen i 1994.

Rommet fremstår som en branncelle, muligens på grunn av trapp, med nyere 
konstruksjoner, overflater og detaljer (nyere dører). Innkassingen mot Frederiks 
gate er for å få lys over første etasjes inngangsdør fra gaten. Selv om de enkelte 
bestanddelene ikke har høy verneverdi, er rommet del av helheten og omfattet av 
fredningen. Endringer er søknadspliktige.

Nyere ventilasjonsrist

Rommet sett fra vegg mot Frederiks gate.

Hjørne mot østTeknisk dør i vegg, der det på teg-

ninger står “rom M90 trapp”. Det 

er ikke funnet noen trapp M90.

Nyere hengslerNyere dør med ny dørvrider

NAVN: Pauserom
FUNKSJON: PAUSEROM/KOPIROM
ROM: M80, M88
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Himling 
Pusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Glattpusset og rullemalt, malt med Nodest Uni-
plast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder:
Vegg 1002R
Fotlist 4005-R20B

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
Himling (over).

Dører
To nyere fyllingsdører med tre fyllinger, nyere 
beslag
Malt med Jotun Fenom/Fenomix (tixotrope 
alkydmalinger)/HP Färg och Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V  
Fargekoder: dører 4005-R20B, gerikter 2000

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv
Linoleum gulvbelegg:
Forbo Marmoleum Real 3123 2,5 mm
Malte opptrinn i trapp

Vedlikehold av malt gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. 
Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 
jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Nyere håndlist i trapp Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 

farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning To større lysstoffrørkasser, en plafond på vegg,
ett lysskilt for nødutgang

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten god-
kjenning fra Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg Dør til teknisk sjakt eller lignende, denne er 
ikke inspisert.
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VERNEHENSYN
Rom M81 lesesal har i dag to arbeidsplasser. Det er ett vindu og tre dører, to 
dører til naborommene M80 og M82, en dør til rom M89 trapp. Rommet ser 
ut til å ha vært del av mesaninetasjen siden den ble oppført, i forbindelse med 
hovedombyggingen av 1914. Første kilde som er funnet, er ingeniørtegninger fra 
denne hovedombyggingen. Disse viser kun konstruksjonen, uten dører. Den neste 
tegningen vi har som viser mesaninetasjen, er fra hovedombyggingen i 1994. 

Av de tre dørene er to nyere med nyere beslag. Døren inn til M82 er eldre, 
med gammel dørvrider og eldre flaggposthengsler. Rommet fremstår i det øvrige 
med nyere overflater. Varevindu er nyere. Dette er gjort som et støydempende 
tiltak. Eldre dør har høy verneverdi. Rommet er del av helheten og er omfattet av 
fredningen. Endringer er søknadspliktige.

NAVN: Lesesal
FUNKSJON: KONTOR
ROM: M81

Nyere varevindu, vindu mot Frederiks gateDører mot M82 og M89Nyere varevinduNyere ventilasjonsristEldre dør med eldre flaggposthengsler
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Himling 
Pusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Glattpusset og rullemalt, malt med Nodest Uni-
plast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
Vegg 1002R
Fotlist 4005-R20B

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
Himling.

Dører
Tre fyllingsdører med tre fyllinger, to nyere med 
nyere beslag og en eldre med eldre beslag 
(dråpehengsler).
Malt med Jotun Fenom/Fenomix (tixotrope 
alkydmalinger)/HP Färg och Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V  
Fargekoder: dører 4005-R20B, gerikter 2000

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer inkludert alle inngrep i karm og dørblad 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. 
Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.

Varevinduer
Nyere varevinduer, dette har blitt gjort som et 
støydempende tiltak. Fargekode 0500

Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av 
samme type.

Gulv
Linoleum gulvbelegg:
Forbo Marmoleum Real 3123 2,5 mm

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
To større lysstoffrørkasser, to lysskilt for 
nødutgang

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten god-
kjenning fra Eiendomsavdelingen.



370

7 Katalog – interiør – mesaninetasje

NAVN: Lesesal
FUNKSJON: KONTOR
ROM: M82

VERNEHENSYN
Rom M82 lesesal fremstår i dag som kontor. Rommet har ett vindu og to dører, 
til naborommene M81 og M83. Eldste kilde er ingeniørtegninger fra hovedom-
byggingen av 1914. Disse viser kun konstruksjonen (lettvegger i mesaninetasjen 
og bærende vegger i etasjen under), uten dører. Det er da inntegnet lettvegger 
innerst i rommet M82. Den neste tegningen vi har som viser mesaninetasjen, er 
fra hovedombyggingen i 1994. Her ser rom M82 og M83 ut til å være noe grunn-
ere enn naborommene. 

Dørene er eldre, med gamle dørvridere og eldre hengsler (flaggposthengsler 
mot M81, eikenøtt mot M83). Varevindu er nyere. Dette er satt inn som et støy-
dempende tiltak. Rommet fremstår i det øvrige med nyere overflater. Eldre dører 
har høy verneverdi. Rommet er del av helheten og er omfattet av fredningen. 
Endringer  er søknadspliktige.

Eldre dørvrider

Rom M82 sett fra vegg mot Frederiks gate.

Eldre dør, overkarmEldre dør, overkarmNyere ventilasjonsristOverkarm vindusåpning
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Himling
Pusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Glattpusset og rullemalt, malt med Nodest Uni-
plast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
Vegg 1002R
Fotlist 4005-R20B

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
Himling.

Dører
To eldre fyllingsdører med tre fyllinger, 
eldre beslag (dråpehengsler mot M81, 
eikenøtthengsler mot M83)
Malt med Jotun Fenom/Fenomix (tixotrope 
alkydmalinger)/HP Färg och Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V  
Fargekoder: dører 4005-R20B, gerikter 2000

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevinduer, dette har blitt gjort som et 
støydempende tiltak. Fargekode 0500

Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av 
samme type.

Gulv
Linoleum gulvbelegg:
Forbo Marmoleum Real 3123 2,5 mm

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
To større lysstoffrørkasser, to lysskilt for 
nødutgang

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten god-
kjenning fra Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg Dør til teknisk sjakt eller lignende, denne er 
ikke inspisert.
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NAVN: Lesesal
FUNKSJON: KONTOR
ROM: M83

VERNEHENSYN
Rom M83 lesesal fremstår i dag som kontor. Rommet har ett vindu og to dører, 
til naborommene M82 og M84. Eldste kilde er ingeniørtegninger fra hovedom-
byggingen av 1914. Disse viser kun konstruksjonen (lettvegger i mesaninetasjen 
og bærende vegger i etasjen under), uten dører. Det er da inntegnet lettvegger 
innerst i rommet M83. Den neste tegningen vi har som viser mesaninetasjen, 
er fra hovedombyggingen i 1994. Her ser rom M82 og M83 ut til å være noe 
grunnere enn naborommene. 

Dørene er eldre, med gamle dørvridere og eldre eikenøtthengsler. Dør til rom 
M84 er spesialformat. Varevindu er nyere. Dette er satt inn som et støydempende 
tiltak. Rommet fremstår i det øvrige med nyere overflater. Eldre dører har høy 
verneverdi. Rommet er del av helheten og er omfattet av fredningen. Endringer  
er søknadspliktige.

Eldre dørvriderEldre dør mot M84, spesialformat 

(smalere, ikke like store fyllinger)

Overkarm vindusåpningEldre eikenøtthengselEldre dørvrider

Eldre eikenøtthengsel
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Himling
Pusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Glattpusset og rullemalt, malt med Nodest Uni-
plast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
Vegg 1002R
Fotlist 4005-R20B

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
Himling.

Dører
To eldre fyllingsdører med tre fyllinger, eldre 
beslag (eikenøtthengsler), dør mot M84 er i 
spesialformat.
Malt med Jotun Fenom/Fenomix (tixotrope 
alkydmalinger)/HP Färg och Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V  
Fargekoder: dører 4005-R20B, gerikter 2000

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevinduer, dette har blitt gjort som et 
støydempende tiltak. 
Fargekode 0500

Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av 
samme type.

Gulv
Linoleum gulvbelegg:
Forbo Marmoleum Real 3123 2,5 mm

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
To større lysstoffrørkasser, to lysskilt for 
nødutgang

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten god-
kjenning fra Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg Dør til teknisk sjakt eller lignende, denne er 
ikke inspisert.
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NAVN: Lesesal
FUNKSJON: KONTOR
ROM: M84

VERNEHENSYN
Rom M84 lesesal fremstår i dag som kontor. Rommet har to vinduer, ett av disse 
tredelt, og to dører, til naborom M83 og til rom M87 trapperom. For rom M87, 
se rom 122, trapperommets romnummer i første etasje. Eldste kilde er ingeniør-
tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Disse viser kun konstruksjonen, uten 
dører (lettvegger i mesaninetasjen og bærende vegger i første etasje). Det er inn- 
tegnet to mindre vinduer på denne tegningen, men det er sannsynligvis vinduer  
i (bærende vegger i) første etasje. De neste tegningene vi har som viser mesanin-
etasjen, er fra hovedombyggingen i 1994. Romformen ser på disse ut til å være 
uforandret. Tegningene samsvarer også med dagens situasjon. 

Dørene er eldre, med gamle dørvridere og eldre hengsler (flaggpost mot  
trapperom M87, eikenøtt mot naborom M83). Dør inn til rom M83 er i spesial-
format. Varevinduene er nyere. Disse er satt inn som et støydempende tiltak. 
Rommet fremstår i det øvrige med nyere overflater. Eldre dører har høy verne-
verdi. Rommet er del av helheten og er omfattet av fredningen. Endringer er 
søknadspliktige.

Rommet sett fra vegg mot Frederiks gate.

Nyere varevinduSynlig bjelke i takUtsnitt overkarm vindusåpningEldre dørvriderEldre dråpehengsel
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Himling
Pusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Glattpusset og rullemalt, malt med Nodest Uni-
plast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder:
Vegg 1002R
Fotlist 4005-R20B

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
Himling.

Dører
To eldre fyllingsdører med tre fyllinger, 
eldre beslag (dråpehengsler mot M87/122, 
eikenøtthengsler mot M83), dør mot M83 er 
spesialformat.
Malt med Jotun Fenom/Fenomix (tixotrope 
alkydmalinger)/HP Färg och Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V  
Fargekoder: dører 4005-R20B, gerikter 2000

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevinduer, dette har blitt gjort som et 
støydempende tiltak. Fargekode 0500

Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av 
samme type.

Gulv
Linoleum gulvbelegg:
Forbo Marmoleum Real 3123 2,5 mm

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning
To større lysstoffrørkasser, to lysskilt for 
nødutgang

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten god-
kjenning fra Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg To tekniske skap i hjørne mot M83, se bilde 
øverst til høyre på motstående side.
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NAVN: Lesesal
FUNKSJON: LAGER
ROM: M85

VERNEHENSYN
Rom M85 lesesal fremstår i dag som lager. Rommet har et vindu mot Universitets-
hagen og en dør til rom M87/122 trapp. For rom M87, se rom 122, trapperommets 
romnummer i første etasje. Rom M85 sees ikke på tegning av mesaninetasjen fra 
hovedombyggingen av 1914. I øverste del av trappen er det bare trinnene mot M84 
som har kantlist, ikke trinnene mot M85. Dette kan tyde på at trinnene mot M85 
er en senere tilføyelse. Trappen har også en form, med fletting av to trappeløp, 
som er uvanlig, enn si upraktisk på grunn av økt fare for fall, og virker derfor 
ombygd. Siden trappen er eneste adkomst til rom M85, taler dette også for at rom 
M85 er en senere tilføyelse til mesaninetasjen. Når en ser på fasaden utenfra, er 
etasjeskillet i vinduet gjort noe ulikt for rom M85 og mesaninetasjen for øvrig. 

Eldste kilde er plantegning av mesaninetasjen fra hovedombyggingen i 1994.  
Her fremstår rommet som i dag. Døren er eldre, med gamle beslag (eikenøtthengs-
ler), varevindu er nyere. Rommet fremstår i det øvrige med nyere konstruksjoner 
og overflater. Eldre dører har høy verneverdi. Rommet er del av helheten og 
omfattet av fredningen. Endringer er søknadspliktige.

Utsnitt overkarm vindusåpningTo større lysstoffrørkasser i tak 

Hjørne mot øst, med teknisk kanalNyere varevinduDetalj vindu, eldre ventilEldre dørvrider og nøkkelskiltEldre dørterskel til trapperom
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Himling
Pusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0502R

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Glattpusset og rullemalt, malt med Nodest Uni-
plast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
Vegg 1002R
Fotlist 4005-R20B

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
Himling.

Dører
En eldre fyllingsdør med tre fyllinger, eldre 
dørvrider, eldre nøkkelskilt, eikenøtthengsler.
Malt med Jotun Fenom/Fenomix (tixotrope 
alkydmalinger)/HP Färg och Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V  
Fargekoder: dører 4005-R20B, gerikter 2000

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevinduer, dette har blitt gjort som et 
støydempende tiltak. Fargekode 0500
Yttervinduet har en antatt eldre ventil i glasset.

Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. Ødelagte glass erstattes med glass av 
samme type.

Gulv
Linoleum gulvbelegg:
Forbo Marmoleum Real 3123 2,5 mm

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning To større lysstoffrørkasser
Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten god-
kjenning fra Eiendomsavdelingen.
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Dør mot trapperom 256Detalj i dør mot trapperom 256

Kapitel med eldre overflatebehandlingRekkverkets topp, denne har en bruks-

flate med lett opphøyde kanter.

Detalj rekkverkDetalj rekkverk, med nyere plexi-

glass

Mesanin sett fra lesesal, forankring av 

rekkverk

NAVN: Lesesal
FUNKSJON: LESESAL
ROM: M86

VERNEHENSYN
Rom M86 lesesal er et galleri med leseplasser, åpent ut mot rom 114 lesesal. 
Rommet har en tofløyet dør mot indre hovedtrapp, og en passasje mot rom 145A 
trapperom. Det er detaljer i interiøret; søyler, trekninger, rekkverk. Det er eldre, 
fast inventar (garderobehylle, ventilasjonsrist i messing) og nyere, løst inventar 
(leseplasser, bokskap). Eldste kilde er snitt fra hovedombyggingen av 1914. Her 
ser en rommet uinnredet, flankert av søyler, bak(erst i) auditoriet. Den neste 
tegningen som viser mesaninetasjen og rom M86, er fra hovedombyggingen i 
1994. Rommet i dag ser ut til å være uendret siden. 

Rommet har trekninger i tak og søyler med kapiteler. Kapitelene har eldre for- 
gylling, metode/produkt er ikke definert. Døren er en eldre, tofløyet fyllingsdør 
med fire fyllinger i høyden og eldre beslag. Døren er til reposet i rom 256 trappe-
rom. Rekkverket ut mot lesesalen har fellestrekk med rekkverk i rom 144, og kan 
være eldre, eller inspirert av dette. Vi vet at de bevarte bibliotekene, rommene 239 
og 144, inspirerte biblioteksinnredningen ved ombyggingen i 1994. Det er viktig å 
bevare detaljer i interiøret, slik som større, eldre dør, trekninger, søyler, rekkverk, 
garderobehylle og ventilasjonsrist i messing. Endringer er søknadspliktige.
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Himling
Pusset himling med trekninger, pusset med 
kalkpuss, malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0502-R.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Glattpusset og rullemalt, malt med Nodest Uni-
plast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: 
Vegg 4010-R90B, Pilaster (halvsøyle) 1002-R, 
Kapitel: Eks. er beholdt, Fotlist 1502-R

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Reparasjoner og vedlikehold 
må skje med tilsvarende produkter og utføres 
av malerfirma med kompetanse på tradisjonelle 
maleteknikker. Endringer er søknadspliktige. For 
bytte av malingstype, se Himling.

Dører
Eldre, tofløyet fyllingsdør med fire fyllinger i 
høyden og eldre beslag. Døren er til bygnin-
gens indre hovedtrapp, der den er sentrert på 
reposet, se rom 256. Døren er eikeådret mot 
rom 256. 
Fargekoder:
Dør 2502-R
Gerikter 1502-R

Eldre dører med eldre overflatebehandling har 
høy verneverdi, må ikke overmales. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og på søylenes kapiteler utføres av malerfirma 
med kompetanse på tradisjonelle maleteknikker. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv
Linoleum gulvbelegg:
DLW Linoleum Marmorette 121-53 2,5 mm.
22 mm sponplategulv foret opp 22-24 mm, i 
samråd med el-installatør, hulrommet fylt med 
steinull, ifølge endringsliste Statsbygg 1993

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Eldre garderobehylle, eldre ventilasjonsrist i 
messing
Rekkverk med topplist og innfelt plexiglass, 
kan være eldre, eller nyere rekonstruksjon 
basert på rekkverk i rom 144.

Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning
Fire plafonder, to lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten god-
kjenning fra Eiendomsavdelingen.
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Skilt for etasjen, nyere Nyere dørvrider Materialer og farger Trappen videre nedover

Avsatsen er ikke så stor, i likhet med et. ellers

Dør inn til mesaninetasjen

Bjelke i tak på avsats

NAVN: Trapp
FUNKSJON: TRAPP
ROM: M89

VERNEHENSYN
Den ene av bibliotekets to bitrapper fra kjeller til loft, har en avsats med dør 
inn til mesaninetasjen. Sinding-Larsen beskriver i byggesøknaden for hoved- 
ombyggingen av 1914 “2 trappe fra kjelder til loft i fløien mot Frederiksgate”. 

Trapperommet sees første gang på arkitekt- og ingeniørtegninger fra hoved- 
ombyggingen av 1914, i detaljtegninger trapp. Det er ingeniørtegning av avsatsen 
for “Mellemetage”, i målestokk 1:50. Døren inn til mesaninetasjen er stiplet på 
denne tegningen, og har samme plassering som dagens dør. Tegningen ser ut til å 
vise samme situasjon som de øvrige tegningene av trapperom M89, fra hovedom-
byggingen i 1994 og fra 2015. Trapperommet er godt bevart fra Sinding-Larsens 
hovedombygging av 1914, rekkverk er sannsynligvis fra denne ombyggingen og 
viktig å bevare. 
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Himling 
Slettpusset himling pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling fargekode 0500. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Maling med Nodest Uniplast 20 (vannløselig 
vinylacetat kopolymerbasert interiørmaling)/ 
Jotun Fenom (tixotrop alkydmaling).
Fargekoder: vegg 1005-G80Y,
malt sokkel og gerikter 4005-G80Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
Himling.

Dører
En nyere fyllingsdør med tre fyllinger, antakelig 
er døren nyere på grunn av brannkrav i trappe-
rom.
Maling med Jotun Fenom/Fenomix (tixotrope 
alkydmalinger)/HP Färg och Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 
Fargekoder: dør 3005-G80Y, gerikt 4005-
G80Y

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag fra Erik Undall AS

Gulv
Linoleum gulvbelegg: 
Forbo Marmoleum Real 3181 2,5 mm
Opptrinn: malt, fargekode 4005-G80Y 

Vedlikehold av malt gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. 
Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 
jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Rekkverk, fargekode 7010-G10Y
Inventar malt med Fenom, Fenomix eller 
Bengalakk

Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning
En takplafond Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 

armatur og kuppel kan ikke endres uten god-
kjenning fra Eiendomsavdelingen.
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Loftsetasje
Domus Bibliotheca

Domus Bibliotheca har lav takvinkel, et nyklassisistisk grep 
for å gjøre taket lite synlig fra bakkenivå. Loftsetasjen har 
også lav takhøyde og få rom. Etasjen er teknisk. 

Sinding-Larsen skriver (Stortingsproposisjon 126, 1913) 
at loftets gulvhøyde ikke kan endres, av hensyn til den 
utvendige arkitektur. Gulvet var av tre. Sinding-Larsen 
lagde alle nye gulv i armert betong, men oppgir at han i 
størst mulig grad ønsker å bevare eksisterende tregulv, ved 
å rive inn til konstruksjonen mens murarbeider pågikk (på 
grunn av fuktpåkjenningen), for så å bygge dem opp igjen. 
Dette ser ut til å ha vært mer aktuelt for etasjeskillet mellom 
første og andre etasje mot Universitetsplassen. 

Loftsgulvet og -taket fremstår i dag som utført i armert 
betong. Sinding-Larsen skriver om loftet: “Loftet optages 
udelukkende av kanaler for ventilation av rum og laboratori-
enes kapeller”. Kapeller antas å bety lyssjakter for overlys, 
da disse preger loftet. 

Over lysgården er det et glasstak. Det gamle glasstaket 
var antikvarisk sett meget verdifullt (kontrakt Profilteam as 
1991), I-profil åser og fagverkstakstoler ble forutsatt re-
parert, rustbeskyttet og malt. Åsene ble allikevel skiftet ut i 
1993, ifølge endringsmelding Ingeniørene Bonde og Co as, 
da eksisterende åser var “uegnet for feste av nytt glass, og 
dessuten for svake”. 
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VERNEHENSYN
Øverste del av bitrapp fra kjeller til loft, på hagesiden av lysgården. Trappen er en 
rettløpstrapp og dermed brattere mellom tredje etasje og loft enn mellom de øv-
rige etasjene. Rommet sees første gang på ingeniørtegninger fra 1914. Det finnes 
også på tegningssett fra 1994 og 2015. På tegningene fra 1914 er trappens øverste 
løp en vinkeltrapp. Dette ville gitt en slakere trapp enn dagens.  

På tegninger fra 1994 og 2015 er trappen som i dag. Trappen kan være endret 
senere, eller ved oppføring. Trinn og rekkverk ser ut til å være eldre og skiller seg 
ikke fra bitrappen for øvrig. Dette taler for at trappen er uendret. Nisje i vegg (se 
bilde) der trappen kommer opp opprinnelig, taler for at trappen kan være endret.  
Det er ellers i tegninger fra 1994 tegnet inn tre nisjer, som kan være gjenmurte 
dører, på den opprinnelige avsatsen. To av disse er i dag i rom 409. 

Vinduet er eldre, med nyere varevindu (1994). Vinduet var opprinnelig planlagt 
gjenmurt, beslutningen ble endret; det virker på korrespondansen som om dette 
ble gjort etter å ha vurdert lysforhold under byggeprosessen, da muligens med 
vinduet blendet. Eldre trapp med rekkverk, eldre vindu og opprinnelig romform 
har høy verneverdi. Spor etter ombygginger skal i prinsippet også bevares.

Forankring rekkverk, linoleumsbelegget 

er snittet og lagt rundt forankringen.

Vindu mot indre gårdsrom Innfesting av rekkverk i vegg Detalj rekkverk Nisje i vegg, ser ut til å være spor etter 

tidligere dør/passasje, sees som nisje på 

tegninger fra 1994.

Plafond i himling

NAVN: Trapp
FUNKSJON: TRAPP
ROM: 400
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: vegg: 1005-G80Y, 
malt sokkel og gerikter: 4005-G80Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører
Fire nyere branndører i metall
Fargekoder: dør 3005-G80Y, 
gerikt 4005-G80Y

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle 
inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu i A-30 brannglass, ifølge brev 
fra arkitekten anno 1993. Det fremkommer av 
brevet at vinduet var planlagt gjenmurt, men 
allikevel ble beholdt på grunn av lysforholdene 
i trappen, observert under byggingen. Selve 
vinduet, mot lysgård, er eldre.

Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Gulv
Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 

malingstype og farge, endringer er søknadspliktige. 
Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar
Rekkverk: 7010-G10Y. Opptrinn: 4005-G80Y, 
malt med Fenom, Fenomix eller Bengalakk. 
Håndlist på vegg skiller seg noe fra rekkverk, 
kan være nyere.

Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning To plafonder, ett lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

Tekniske anlegg To nyere, tekniske skap
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VERNEHENSYN
Øverste del av bitrapp fra kjeller til loft, på Karl Johan-siden av lysgården. Trap-
pen er en rettløpstrapp og dermed brattere mellom tredje etasje og loft enn mel-
lom de øvrige etasjene. Rommet sees første gang på ingeniørtegninger fra 1914. 
Det finnes også på tegningssett fra 1994 og 2015.  

På tegningene fra 1914 er trappens øverste løp en vinkeltrapp. Dette ville gitt 
en slakere trapp enn dagens. På tegninger fra 1994 og 2015 er trappen som i dag. 
Trappen kan være endret senere, eller ved oppføring. Trinn og rekkverk ser ut til å 
være eldre og skiller seg ikke fra bitrappen for øvrig. Dette taler for at trappen er 
uendret.  

Det er i tegninger fra 1994 tegnet inn tre nisjer, som kan være gjenmurte dører. 
Vinduet er eldre, med nyere varevindu (1994). Vinduet var opprinnelig planlagt 
gjenmurt, men beslutningen ble endret. Det virker på korrespondansen som om 
dette ble gjort etter å ha vurdert lysforhold under byggeprosessen, da muligens 
med vinduet blendet. 

Eldre trapp med rekkverk, eldre vindu og opprinnelig romform har høy verne-
verdi. Spor etter ombygginger skal i prinsippet også bevares.

Bratt trappeløp ned til 3. etasjes reposVarevinduInnfesting rekkverk i veggForankring rekkverk

NAVN: Trapp
FUNKSJON: TRAPP
ROM: 401
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Himling
Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 
med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales 
bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger
Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). 
Fargekoder: vegg: 1005-G80Y, 
malt sokkel og gerikter: 4005-G80Y

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører
Tre nyere branndører i metall
Fargekoder: dør 3005-G80Y, 
gerikt 4005-G80Y

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle 
inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Varevinduer
Nyere varevindu i A-30 brannglass, ifølge brev 
fra arkitekten anno 1993. Det fremkommer av 
brevet at vinduet var planlagt gjenmurt, men 
ble allikevel beholdt på grunn av lysforholdene 
i trappen, observert under byggingen. Selve 
vinduet, mot lysgård, er eldre.

Nyere varevinduer har i seg selv ikke høy verne-
verdi, men er del av helheten og omfattet av fred-
ningen. Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter 
og utførelse. 

Gulv
Forbo Marmoleum Real 3181, 2,5 mm Linoleum må bones eller behandles med myk-

voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Fast inventar Rekkverk: 7010-G10Y. Opptrinn: 4005-G80Y, 
malt med Fenom, Fenomix eller Bengalakk. 
Håndlist på vegg skiller seg noe fra rekkverk 
og kan være nyere, men håndlist montert på 
vegg og rekkverk forankret i gulv er sammen-
føyd i loftsetasjen, det taler imot aldersforskjell.

Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning To plafonder, ett lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 maling, ifølge 
FDV. Fargekode himling 0500. Det er oppgitt 
halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 
07, dette er en selvmotsigelse i FDV. Himling 
ser (også) ut til å være kledd med gipsplater.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg og ev. 
fotlister: 1010-Y30R. Ser ut til å være gråmalt 
sokkel/linoleum et stykke opp på vegg.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører En nyere branndør i metall
Fargekoder: dør 7010-G10Y, gerikt 7010-G10Y

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv Påstøp, 30 mm Rockwool tung plate 150/til-
svarende på eks. betonggulv, tetting av fuger 
og gjennomføringer med “Compriband eller 
tilsvarende”, ifølge endringsliste Ingeniørene 
Bonde og Co as, udatert, antatt ca 1994. 
ALTRO SAFETY Classic Pewter Grey, 2,5 mm

Ved behov kan gulvbelegget skiftes ut med tilsvar-
ende type, men endring av type gulvbelegg er 
søknadspliktig.

Belysning Lysstoffrørarmaturer Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Rom for ventilasjon, på den delen av loftet der det er mulig å 
stå oppreist.

Rommet sees ikke på tegninger av loftet fra 1914, “Grund-
plan av taket”, fra Ingeniørerne Bonde og Norman. Kan skyl-
des detaljeringsnivå. På tegninger fra 1994 sees rommet for 
første gang, veggene ser ut til å være lettvegger, utenom vegg 
mot lysgård. Overflater er nyere, med unntak av bjelker i tak.

Rommet er omfattet av vern, endringer er søknadspliktige.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: VENTILASJONSROM
ROM: 402

Rom 402 sett mot Frederiks gate.

Rom 402 sett mot Universitets-

plassen. 

Dør til rom 402, sett fra øvrig 

loftsareal.

7 Katalog - interiør - loft
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Himling Glasstak med eldre fagverk, nyere åser/

profiler, Profilteam AS. Schüco SK60 profiler 
med solreflekterende glass, Pilkington antisun, 
grå, åpningsautomatikk Bramo. Gammelt stål 
overlystak er sandblåst, malt med Arcanol, 
oljemalt farge RAL 7038 Achatgrau.

Eldre fagverk har høy verneverdi. Vedlikeholdet 
skal utføres av fagperson med spesialkompetanse.
Vedlikehold skal skje med samme produkter og 
utførelse, endringer er søknadspliktige. 

Vegger Pusset/utbedret i 1990-årene med kalkpuss 
med natursand som tilslagsmateriale og luft-
kalk og hydraulisk kalk som bindemiddel: K/Kh 
40/60 med 500 kg sand per 100 kg kalk.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører To nyere branndører i metall. Branndørene 
er grå, antatt pulverlakkert, på innside mot 
trapperom, kan være malt mot utside. 
De andre dørene er mørk grønne. Fargekoder: 
Ytterdører er oppgitt å være malt med GJØCO 
Herregård, farge Olivengrønn nr. 1414. 

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv Støpt og malt gulv Vedlikehold skal skje med samme malingstype og 
farge, endringer er søknadspliktige. 

Vinduer Tre eldre, sprossedelte vinduer (to tredelte, ett 
med fire ruter) i vegg mot Frederiks gate, med 
eldre beslag

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Rep./vedlike-
hold må skje med tilsvarende farge, produkter og 
utførelse. Endringer/utskiftinger er søknadspliktige. 

Belysning To plafonder på vegg El. komp. kan skiftes ved behov, armatur/kuppel 
kan ikke endres uten godkjenning fra Eiendomsavd.

Fast inventar/ 
tekniske anlegg

Mulig eldre rekkverk. Nyere kort stige (fire 
trinn) til loftsvindu, mobil vedlikeholdsbro fra 
KOLTEK, teknisk skap/luftinntak

Mulig eldre rekkverk har potensielt høy verneverdi. 
Vedlikehold skal skje med samme produkter og ut-
førelse, for rekkverk, bro og teknisk, av fagperson.

VERNEHENSYN
Balkong ved lysgårdens nordvestre vegg. Sees ikke på alle 
tegninger fra hovedombyggingen av 1914 (sees ikke på grunn-
plan av loftet, snitt gjennom overlys, men dette kan skyldes 
detaljeringsgrad), men sees på snitt av lysgård fra da. 

På tegningssett fra 1986 sees korridor i 3. etasje rett under. 
Balkongen kan være fra hovedombyggingen 1914, eller senere. 
Kristiania Mekaniske Verksted skulle levere “balkongitter”, det 
kan være dette. Det ser ut til å være eldre vinduer, rekkverk og 
overflater (delvis), disse har i så fall høy verneverdi.

Loftsvindu Utsikt til rom 336 pauserom

Balkong med mobil vedlikeholdsbro for glasstak

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: 405
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Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 maling, ifølge 
FDV. Fargekode himling 0500. Det er oppgitt 
halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 
07, dette er en selvmotsigelse i FDV. Himling 
ser (også) ut til å være kledd med gipsplater.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, produkter, maling og farge. 
Endringer er søknadspliktige. Ved full oppmaling 
anbefales bruk av/tilbakeføring til tradisjonelle 
malingstyper. Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling). Fargekoder: vegg 1010- 
Y30R, eventuelle fotlister: 1010-Y30R, lakkert 
sokkellist ved linoleumsbelegg. Ser ut til å 
være malt sokkel/linoleum trukket et stykke 
opp på vegg.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører En nyere branndør i metall
Fargekoder: dør 7010-G10Y, gerikt 7010-G10Y

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer er søknadspliktige. 
Dersom dørene går tregt, vurder årsak og 
eventuelle tiltak, før døren tar skade.

Gulv ALTRO SAFETY Classic Pewter Grey, 2,5 mm Ved behov kan gulvbelegget skiftes ut med tilsvar-
ende type, men endring av type gulvbelegg er 
søknadspliktig.

Belysning Lysstoffrørarmaturer Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Rom for ventilasjon, på den delen av loftet der det er mulig å 
stå oppreist.

Rommet sees ikke på tegninger av loftet fra 1914, “Grund-
plan av taket”, fra Ingeniørerne Bonde og Norman. Kan skyl-
des detaljeringsnivå. På tegninger fra 1994 sees rommet for 
første gang, veggene ser ut til å være lettvegger, utenom vegg 
mot lysgård. Overflater er nyere, med unntak av bjelker i tak.

Rommet er omfattet av vern, endringer er søknadspliktige.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: VENTILASJONSROM
ROM: 406

Rom 406 sett mot Universitetsplassen.

Rom 406 sett mot Frederiks 

gate.

Dør mot øvrig loftsareal

7 Katalog - interiør - loft
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 maling, ifølge 
FDV. Fargekode himling 0500. Det er oppgitt 
halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 
07, dette er en selvmotsigelse i FDV. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Malt med Nodest Uniplast 20 og Jotun Fenom 
(tixotrop alkydmaling).
Fargekoder: vegg 1010-Y30R, oppgitt lakkert 
sokkellist ved linoleumsbelegg 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører En nyere branndør i metall
Fargekoder: dør 7010-G10Y, gerikt 7010-G10Y

Nyere dører har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep 
i karm og dørblad, er søknadspliktige. Dersom 
dørene går tregt, vurder årsak og eventuelle tiltak, 
før døren tar skade.

Gulv ALTRO SAFETY Classic Pewter Grey, 2,5 mm Ved behov kan gulvbelegget skiftes ut med tilsvar-
ende type, men endring av type gulvbelegg er 
søknadspliktig.

Belysning En lysstoffrørkasse Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Teknisk rom, med en dør. Rommet fremstår som et kott, det er 
litt bredere enn døren inn. På tegning fra 1914, “Grundplan av 
taket”, fra Ingeniørerne Bonde og Norman, sees ikke rom 409. 
Kan skyldes detaljeringsnivå. 

Rommet sees først på tegninger fra 1994. Det ser altså ut 
til at det er bygd på et senere tidspunkt. Rommet kan allikevel 
være eldre. På tegningene fra 1994 er det tegnet inn to nisjer, 
som kan være gjenmurte dører fra den opprinnelige avsatsen. 

Rommet er omfattet av vern, endringer er søknadspliktige.

Dør fra rom 400 Rom 409, sett fra dør

Rom 409 er et smalt rom med tekniske installasjoner.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: DATAMASKINROM
ROM: 409
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Kjelleretasje
Domus Bibliotheca

Kjelleren er ombygd flere ganger. Opprinnelig var det jord-
gulv mot hagen og støpt betonggulv og en gjennomsnittlig 
takhøyde på 2,3 m. Ved hovedombyggingen av 1914 ble 
kjellergulvet senket: “Det nuværende kjeldergulv senkes,  
saa kjelderen faar en høide i lyset av ca 3 m.” 

Kjelleren ble, ifølge tegninger, innredet med fire hoved-
funksjoner: tekniske rom (oppvarming, ventilasjon), spesial-
rom (syre, giftig gass etc.), garderober (under hall, som i 
dag), og en U-formet korridor som bandt det hele sammen. 
Denne hadde dør til hagen ved bygningens nordlige hjørne, 
var via fire bitrapper ordnet rundt bygningens midte, knyttet 
til henholdsvis alle bygningens øvrige etasjer (trappene bak i 
bygningen, mot Frederiks gate) og til første etasje (trappene 
nærmest Universitetshagen). 

På tegninger fra 1986 ser vi endringer, en trapp er revet, 
og en dør mot hagen er etablert i korridorens andre ende. 

Ved hovedombyggingen i 1994, da Det medisinske fakul-
tet flyttet ut av bygningen og Det juridiske fakultet inn med 
sitt bibliotek, ble rom og deler av korridor slått sammen til 
bokmagasiner. Det er fortsatt mulig å gå kjellergangen, dels 
gjennom magasiner. Etasjen har ett undervisningsrom (K39).

Bygningen har nylig blitt refundamentert; synlige spor i 
kjelleren er randdragere, bjelker boret gjennom bærevegger, 
kjennetegnes ved sine avskrådde hjørner og kraftige stål-
konstruksjoner inntil vegger.
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 

med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 
I himling sees underside av trapp mellom 
første og andre etasje. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmal-
ing). Fargekode vegg 1002-R, fotlister 4010- 
R90B (som dører), ifølge FDV, men fotlister er 
i dag malt i en hvit nyanse.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører Eldre dobbeltdør mot første et., eldre håndtak, 
flaggposthengsler. Eldre fyllingsdør med tre 
fyllinger, øverste i glass, eldre eikenøtthengs-
ler, nyere dørvrider, til rom K03 toalett. 
Fargekoder: dør 6010-R90B, gerikt 4010-
R90B. Malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Der 
det er nyere låser og beslag, er disse fra Erik Undall 
AS.

Gulv DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5 mm
Steintrapp levert av Huggen Stenhuggeri, med 
7 cm overbladning (kontrakt 1915).

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning Tilpasset lysstoffrørarmatur ved overgang 
granitt/puss i himling

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Rom K02 er et trapperom, fra inngangshall og ned til herre-
toalett. Rommet er fra hovedombyggingen av 1914 (tegninger), 
men er på disse tegningene ikke oppdelt. Trappen var felles for 
dame- og herretoalett, men er i dag oppdelt i to smalere trapper, 
korridoren er også avkortet. Dette sees først på tegninger fra 
1986. 

I kontrakt fra hovedombyggingen av 1914 bestilles stein 
til én kjellertrapp. Trappen er i granitt, så også himlingen; 
undersiden av indre hovedtrapp (trappen i inngangshallen, rom 
102). Trappene, eldre håndlist og dører har høy verneverdi.

NAVN: Trapperom
FUNKSJON: TRAPPEROM
ROM: K02

Trapp ned til herretoalettet, fra inngangshall; granitt i 

himling er undersiden av indre hovedtrapp.

Trapp opp til første etasje Dør inn til herretoalett K03
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

malt med Uniplast 07 maling, fargekode 0500. 
Det er oppgitt halvblank maling, i motsetning 
til blankhetsgrad 07, dette er motstridende 
informasjon fra FDV. Kan være pga. våtrom.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger 150/150 mm hvit, glasert veggflis.
Veggfarge over flisefelt: 0500
Spanskvegger: PP 2031 U

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører Eldre fyllingsdør mot rom K02. Mulig eldre 
dør, kan være fra ombygging, med mulig eldre 
beslag mellom K03 og K05; fyllingsdør med 
tre fyllinger, en er et sprossedelt glassfelt. 
Eldre fyllingsdør med tre fyllinger, eldre eike-
nøtthengsler, nyere dørvrider, mot K04 WC. 
Fargekoder: dør 6010-R90B, gerikt 2000
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Der 
det er nyere låser og beslag, er disse fra Erik Undall 
AS.

Gulv Keramiske gulvfliser: Chumbo 40, Pavigres 
Chumbo 40 og Baviera 82

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse.

Vinduer Ett vindu, i rom K05, i side på ytre hovedtrapp. 
Eldre varevindu med eldre trådglass. Samme 
malingdstyper som dører. Fargekode 0500

Høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må 
skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, 
endringer og utskiftinger er søknadspliktige. 

Belysning Tre lysstoffrørarmaturer, fem plafonder i tak Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Herretoalett over tre rom. Toalettrommet er opprinnelig fra 
hovedombyggingen av 1914 (tegninger). Rommene var dame-
garderobe (K03), med to servanter og to toaletter i rom K05. 

På tegninger fra 1986 ser rommene ut til å ha dagens form, 
med unntak av toalettet K04, som først sees på tegninger fra 
hovedombyggingen i 1994. 

Eldre kjellervindu med eldre trådglass (se K09, K10 for til-
svarende vindu) og eldre dører har høy verneverdi.

Dør til trapperom på venstre 

side, til K04 WC på høyre side

Dør mellom K05 og K03

Servanter i K03, fliskledd innkassing kan være randdrager 

fra refundamenteringen i 2014.

NAVN: Herretoalett
FUNKSJON: TOALETT
ROM: K03, K04, K05
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling. 
Fargekode himling 0500 for rom K07. I rom 
K06 er veggfarge også brukt i tak.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Veggene er slettpusset med kalkpuss, malt 
med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom. 
Fargekode vegg 1002-R for rom K07. Veggene 
i K06 er ikke oppgitt malt i FDV fra 1994, men 
de ser ut til å være malt med moderne maling, i 
en gulhvit nyanse.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører Dørene ser ut til å være fra en ombygging. 
Antatt eldre fyllingsdør med tre fyllinger, mulig 
eldre beslag mellom K08 og K07, mulig eldre 
branndør i metall til K06. Dører malt med Jotun 
Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. Fargekoder: dør 6010-R90B, gerikt 
4010-R90B

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Der 
det er nyere låser og beslag, er disse fra Erik Undall 
AS.

Gulv K06: Epoxy maling: EPO BIT “Varmgrå 12” Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning To lysstoffrørkasser i K06, én plafond på K07 Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Dette rommet er i dag teknisk rom, muntlig beskrevet som 
“gulvvarme Karl Johans gate” av driftspersonale. På tegninger 
fra hovedombyggingen av 1914 er dette arealet korridor/u-
beskrevet areal under trapp, med adkomst via dør/passasje. 

Rommet slik det er i dag, sees først på tegninger fra 1986. 
Den mindre forgangen ser ut til å være fra ombyggingen i 1994, 
muligens ombygd liten korridor sett på tegninger fra 1986. 

Passasjen anno 1914 ser ut til å være den samme som dagens 
innsnevring ca midt i rommet. Hvis dette stemmer, har denne 
høy verneverdi. 

NAVN: Lager
FUNKSJON: TEKNISK ROM
ROM: K06, K07

Rom K06 sett fra inngangsdør, den smalere passasjen kan 

være eldre.

Detalj halvsøyler som flanke-

rer passasjen.

Rom K07 er en mindre for-

gang, bilde tatt fra korridor 

K08.
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling. 
Fargekode himling 0500. I himling sees under-
side av trapp første etasje. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom. 
Fargekoder: vegg 1002-R, fotlister 4010-R90B

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører Eldre dobbeltdør til første et., med eldre hånd-
tak og flaggposthengsel. Antatt eldre dør, kan 
være fra en ombygging, mulig eldre beslag 
mellom K08 korridor og K07 forgang. 
Eldre fyllingsdør med tre fyllinger, øverste i 
glass, eldre eikenøtthengsler, nyere dørvrider 
mot rom K09. Fargekoder: dør 6010-R90B, 
gerikter 4010-R90B. Dører malt med Jotun 
Fenom/Fenomix /HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Der 
det er nyere låser og beslag, er disse fra Erik Undall 
AS.

Gulv DLW Linoleum Marmorette 121-53, 2,5mm
Steintrapp levert av Huggen Stenhuggeri (kon-
trakt 1915), med 7 cm overbladning.

Linoleum må bones eller behandles med myk-
voks jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning Tilpasset lysstoffrørarmatur ved overgang 
granitt/puss i himling

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Trapp og korridor til dametoalett. Rom K08 er et trapperom, 
fra inngangshallen og ned til dametoalettet. Rommet sees 
først på tegninger fra hovedombyggingen av 1914, da felles for 
dame- og herretoalett, men er nå oppdelt i to smalere trapper, 
korridoren er også avkortet. Dette sees først på tegninger fra 
1986. 

I kontrakt fra hovedombyggingen av 1914 bestilles stein til 
én kjellertrapp. Rommet har trapp i granitt, så også himlingen; 
undersiden av trappen i inngangshallen, rom 102.

Trappene, eldre håndlist og dører har høy verneverdi.

NAVN: Trapperom
FUNKSJON: TRAPPEROM
ROM: K08

Manglar bildetekstar!
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

malt med Uniplast 07 maling, fargekode 
himling 0500. Det er oppgitt halvblank maling, 
i motsetning til blankhet 07, det er en selv-
motsigelse i FDV. Kan være pga. våtrom.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger 150/150 mm hvit, glasert veggflis. Veggfarge 
over flisefelt: 0500. Slettpusset med kalkpuss, 
malt med Nodest Uniplast 20/Jotun Fenom (ti-
xotrop alkydmaling). Spanskvegger: PP 2031 U

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer og utførelse, endringer er 
søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører Eldre fyllingsdør med tre fyllinger, en i glass, 
eldre eikenøtthengsler, nyere dørvrider mot 
K08. Antatt eldre dør/beslag, mulig fra ombyg-
ging, mellom K09 og K10; fyllingsdør med tre 
fyllinger, ett sprossedelt glassfelt. Fargekoder: 
dør 6010-R90B, gerikt 2000. Maling: Jotun 
Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Der 
det er nyere låser og beslag, er disse fra Erik Undall 
AS.

Varevindu Eldre varevindu med frostet, mulig eldre glass. 
Malingstyper som dører. Fargekode ikke opp-
gitt, er 0500 for andre varevinduer i et.

Høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må 
skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, 
endringer og utskiftinger er søknadspliktige. 

Gulv Keramiske gulvfliser: Chumbo 40, Pavigres 
Chumbo 40 og Baviera 82

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. 

Belysning Tre lysstoffrørarmaturer over servanter, 
plafonder 

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Dametoalett over to rom. Toalettrommet er opprinnelig fra 
hovedombyggingen av 1914 (tegninger), men har gjennomgått 
endringer siden. På tegningene fra hovedombyggingen i 1914 
var rommene herregarderobe (K03), med to servanter og to 
toaletter i rom K05. 

Rommene K09 og K10 ser ut til å ha blitt noe endret gjenn-
om årene, dører og sanitærinnredning har blitt flyttet. Eldre 
kjellervindu og eldre dører har høy verneverdi.

NAVN: Toalett Damer
FUNKSJON: TOALETT
ROM: K09, K10

Toalettet har et smalt vindu med karakteristisk vindusnisje. 

Dette vinduet er i ytre hovedtrapps side.

K09 med servanter, fliskledd 

volum kan være randdrager 

fra refundamentering i 2014.

Dør inn til K10
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling. 
Fargekode 0500 er oppgitt i FDV. Himling 
ser ut til å være malt med veggfarge, for 
så å få veggene overmalt med en lysere 
nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter 
refundamenteringen.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekode vegg 
1010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, 
se himling. Sokkellist malt i samme farge som 
gulvet.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører En eldre dør med eldre dørvrider og nyere 
hengsler mot rom K60 korridor, en nyere dør 
med nyere beslag mot rom K13 magasin.
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y.
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. Der 
det er nyere låser og beslag, er disse fra Erik Undall 
AS.

Gulv Epoxy maling: EPO BIT “Varmgrå 12” Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning En lysstoffrørkasse Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Lager med to dører. Rommet sees først på tegninger fra hoved-
ombyggingen av 1914. Det er da dusjrom med tre dusjer og del 
av herregarderoben, med inngang kun fra dagens K09. 

På tegninger fra 1986 er rommet “Rulle”, antatt å bety rom 
for rulling av tøy. Rommet har på tegningene fra 1986 tre dører, 
på samme sted som dagens, i tillegg til dør inn til K09, som i 
dag er fjernet. Rommet har nyere dør mot K13 og eldre dør mot 
K60. Eldre dører har høy verneverdi.

Dør mot rom K60 korridor Dør sett fra korridor

Dør inn til rom K13 magasin

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: K11
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500 ifølge FDV. Ser ut til å være 
malt med veggfarge, for så å få veggene 
overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. 
Kan være gjort etter refundamenteringen.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Veggfarge: 0010-Y30R, oppgitt i FDV. Kan 
være endret, se himling. Malt sokkellist i 
samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører Nyere branndør i metall mot K60, nyere 
fyllingsdør med tre fyllinger mot K11. 
Fargekoder: dør 7010-G10Y, gerikt 7010-G10Y
Dører malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med 
tilsvarende produkter. Endringer, inkludert alle 
inngrep i karm og dørblad, er søknadspliktige. 
Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.

Varevinduer To eldre vinduer mot plassen, bak rullearkiv, 
disse har høy verneverdi. Malt med samme 
malingstype som dørene, fargekode 0500.

Høy verneverdi. Reparasjoner og vedlikehold må 
skje med tilsvarende farge, produkter og utførelse, 
endringer og utskiftinger er søknadspliktige. 

Gulv To synlige randdragere, fra refundamentering. 
Malt betonggulv, grått

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning Tre større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
På Groschs tegninger er rommene K13 og K54 ett rom, med tre 
vinduer mot Universitetsplassen og ett mot hagen. På tegninger 
fra hovedombyggingen av 1914 er rommet oppdelt med lettvegg 
og betegnet “Vaskerum/verksted”. 

På tegninger fra 1986 er det delt opp i fire rom: gang, tørk/
vask, verksted og elektriske instrumenter. Det ser ut til at en 
lettvegg ble videreført ved hovedombyggingen i 1994, slik at 
hovedformen til K13 bokmagasin stammer fra mellom 1914 og 
1986. Gjenmurt nisje på vegg kan være ett av to vinduer på teg-
ning fra 1986. Det er to eldre vinduer mot Universitetsplassen, 
bak rullearkiv, disse har høy verneverdi. 

NAVN: Bokmagasin
FUNKSJON: BOKMAGASIN
ROM: K13

Rom K13 sett i retning mot Karl Johans gate.

Rom K13 sett i retning mot 

Universitetshagen.

Dør til rom K60 korridor
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NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: K14

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500 ifølge FDV. Himling som er 
synlig, er systemhimling, kan være akustisk.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 
1010-Y30R.
Sokkellist malt i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører Tre nyere fyllingsdører med tre fyllinger i 
høyden, dør inn til bøttekott er i spesialformat 
(smalere enn øvrige).
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv En synlig randdrager/hjørne av bjelke, boret 
gjennom murveggen, og hovedsakelig skjult i 
gulv, fra Statsbyggs refundamentering 2014.
Malt betonggulv, grått

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning Tre plafonder, to lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Korridor med tre dører. Rommet sees første gang på tegninger 
fra 1986, da oppdelt i magasin og forrom, med passasjer/dører 
plassert som dagens dører. Rommet er omfattet av vernet, 
endringer er søknadspliktige.

Rom K14 sett mot dør til rom K60 korridor.

Rom K14 sett mot dører til 

K17 og K19.

Døren inn til K19 er i spesial-

format (smalere).
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500 ifølge FDV, men ser ut til å 
være malt med veggfarge.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmal-
ing). Fargekode vegg: 1010-Y30R
Sokkellist malt i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører Eldre fyllingsdør med tre fyllinger, eldre eike-
nøtthengsler, eldre dørvrider. 
Fargekoder dør og gerikt: 7010-G10Y. 
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix 
eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. 
Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, grått Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning En plafond Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Kott under trapp. Rommet sees først på tegninger fra hoved-
ombyggingen av 1914, det er tegnet en dør/passasje inn under 
rom 118 trapperom. På tegninger fra 1986 har rommet et WC. 

På tegningene fra hovedombyggingen i 1994 er rommet 
lager, som i dag. Rommets lagringskapasitet har blitt redusert, 
da det er gjennomboret av en drager, fra den nylige refunda-
menteringen av bygningene. 

Rommets vegg mot Universitetshagen ser av tegningsmateri-
alet ut til å være en bærende vegg fra Grosch. Dersom dette 
stemmer, har den høy verneverdi. Eldre dør har høy verneverdi. 

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: K15

Bøttekottet, med det som ser ut til å være del av den nylige re-

fundamenteringen; en (rand)drager boret gjennom rommet.

Døren til kottet Himling er undersiden av  

trapp i rom 118 trapperom.
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500 ifølge FDV.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekoder: vegg 
1002-Y, sokkellist malt i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører To fyllingsdører med tre fyllinger i høyden; en 
nyere mot rom K17 korridor, en eldre mot rom 
K16 korridor
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y 
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. 
Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, randdragere etter refunda-
mentering.

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Varevinduer Malt med samme malingstype som dørene, 
fargekode 0500. Vinduene er ikke smårutete, 
de har gitter montert på utsiden.

Belysning Fire større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Rom med to vinduer mot hagen og to dører. Sees på tegninger 
fra hovedombyggingen av 1914 (“Akkustiske app”), da med én 
dør, mot dagens K17, i en nisje. 

I 1935 ble det søkt Statens bygningsinspektorat om å etablere 
“Barnepsykologirum”. Tegning angir dobbel dør mot dagens 
K17, som eksisterende, og observasjonspost i hjørnet, med egen 
dør, som nytt. Med unntak av dobbel dør og observasjonspost 
er rommet som i dag. 

På tegninger fra 1986 er rommet igjen “Akk. app.”, fra 
hovedombyggingen i 1994 er rommet angitt som “Bibliotekets 
spesialsamling”. 

Rommet sett fra vindusveggen.

Rom K16 med vinduer mot Universitetshagen

NAVN: Kontor
FUNKSJON: KONTOR
ROM: K16
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500 ifølge FDV. Himling ser ut til å 
være malt med veggfarge, for så å få veggene 
overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. 
Kan være gjort etter refundamenteringen.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmal-
ing). Veggfarge 1010-Y30R H oppgitt i FDV. 
Kan være endret, se himling. Malt sokkellist i 
samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører To nyere fyllingsdører med tre fyllinger i 
høyden, mot rommene K16 og K14, en nyere 
branndør i metall. Fargekode dør og gerikt: 
7010-G10Y. Dører malt med Jotun Fenom/
Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 
35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv: Epoxy maling EPO BIT 
“Varmgrå 12”

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning En plafond, et lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Rom nederst i rom 118 trapperom; mindre rom med tre dører 
og en passasje til trapp. Rommet sees først på tegninger fra 
hovedombyggingen av 1914, da med to dører, mot dagens K14 
og K16. Rommet K17 har da samme bredde som trappeløp 118. 

På tegninger fra 1986 sees døren inn til dagens K21, og veg-
gen mot K16 er trukket noe inn, slik den også er i dag. Rommet 
har nyere dører. Det er en synlig randdrager fra den nylige 
refundamenteringen. Vegg mot rom K16 kan være fra Grosch. 

Rommet er omfattet av vernet, endringer er søknads-
pliktige. Forholdet til den opprinnelige trappen, eventuelt også 
vegg fra Grosch, har høy verneverdi.

NAVN: Trapperom
FUNKSJON: TRAPPEROM
ROM: K17

Rom K17 sett fra døråpning til rom K16.

Passasje til rom 118 

trapperom

Randdrager fra refunda-

menteringen
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500 ifølge FDV. Men himling ser ut 
til å være malt med veggfarge, for så å få vegg-
ene overmalt med en lysere nyanse/nyere 
maling. Kan være gjort etter refundamenter-
ingen.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 
1010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se 
himling.
Sokkellist malt i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører Nyere fyllingsdør med tre fyllinger i høyden, 
døren er i spesialformat (smalere).
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Dører 
malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & 
Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, grått. Murt kant under nisje 
ser ikke ut til å være fra refundamenteringen, 
da den har skarpe hjørner. Randdragerne har 
avskrådde hjørner.

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse.

Belysning En lysstoffrørkasse i tak Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
K19: bøttekott med nisje mot tidligere bakgård og lesbar mur-
konstruksjon. Nisjen i veggen, og øvrig vegg mot K52, er sann-
synligvis opprinnelig. Muligens også vegg mot K51. 

Rommet sees på tegninger fra 1914, “Akkumulatorrum”, 
men har da omtrent dobbel dybde i forhold til i dag (nå rom 
K14). I veggen ved nisjen kan vi lese konstruksjonen, med 
natursteinsmur nederst (tegl høyere oppe). 

Nisje (en av to, en lignende nisje i rom K43A, overfor K19), 
opprinnelig vegg og synlig konstruksjon har høy verneverdi.

Dør inn til rommet fra korri-

dor, smalere enn mest brukte 

dørbredder.

Synlig natursteinsmur i 

veggliv

Eldre, sannsynligvis opprinnelig nisje mot bakgård/rom 

under denne. Nisjen er en av to slike nisjer, den andre (i rom 

K43A) går fra gulv til tak. Synlig natursteinsmur i veggliv.

NAVN: Bøttekott
FUNKSJON: BØTTEKOTT
ROM: K19



406

7 Katalog - interiør - kjeller

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 

med Uniplast 07 maling, fargekode 0500 ifølge 
FDV, men himling ser ut til å være malt med 
veggfarge. Det er oppgitt halvblank maling, i 
motsetning til blankhetsgrad 07, dette er en 
selvmotsigelse i FDV. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg og 
eventuelle fotlister: 1010-Y30R. Sokkellist malt 
i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører Tre nyere branndører. På tegninger fra hoved-
ombyggingen av 1914 er inngangsdør i midt-
erste vindusfelt, på tegning fra 1986 er denne 
flyttet til dagens posisjon. Fargekode dør og 
gerikt: 7010-G10Y. Dører malt med Jotun 
Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Epoxy maling: EPO BIT “Varmgrå 12” Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning Åtte lysstoffrørarmaturer Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Rommet er i dag ventilasjonsrom. Dette rommet er fra hoved-
ombyggingen i 1994, da flere rom ble slått sammen. Vegger kan 
være eldre. Arealet er på tegninger fra hovedombyggingen av 
1914 “Kjelerum”, “Motor & fordelingsrum”, “Filterkammer” og 
“Bad”. På tegninger fra 1986 “Dampkjeller” (sic), “Vifterom”, et 
rom og en korridor. 

Antatt tidligere vinduer er nå luftinntak. Dørene er nyere 
branndører. Rommet ser ut til å ha deler av bærende vegger fra 
Grosch. Eldre vegger/konstruksjoner og ev. nisjer/spor etter 
eldre vinduer/dører, både mot bakgård (retning hagen) og mot 
opprinnelig bakgård på motstående vegg, har høy verneverdi.

NAVN: Ventilasjonsrom
FUNKSJON: VENTILASJONSROM
ROM: K21

Rom K21 sett fra utgangsdør mot Universitetshagen.

Rommet sett mot Universitets-

plassen. 

Rommet sett mot Universitets-

hagen.
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 maling, ifølge 
FDV. Fargekode himling 0500. Det er oppgitt 
halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 
07, dette er en selvmotsigelse i FDV. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom. Det er oppgitt 
fargekode vegg 1010-Y30R, som rom K21 
rett utenfor, men rommene ser ikke ut til å ha 
samme farge i realiteten. Det er ikke fotlister.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører En nyere branndør i metall
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Dører 
malt med Jotun Fenom og Fenomix eller HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv ALTRO SAFETY Classic Pewter Grey, 2,5 mm

Belysning Tre lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Rom med nisje etter gjenmurt vindu. Sees først på tegninger 
fra hovedombyggingen av 1914, da “Koksrum”, for lagring av 
koks (brensel, med risiko for selvantenning). Kan antas å ha 
konstruksjon/interiør med brannvernhensyn. 

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 ser vinduet ut 
til fortsatt å være åpent, det kan bety at koks ble lastet gjennom 
vinduet; at det ikke ble gjenmurt av brannvernhensyn. På teg-
ninger fra 1986 er vinduet i behold. Gjenmuringen kan allikevel 
være eldre. 

Romform, nisje og ev. spor av brannvern har høy verneverdi.

Detalj hjørne vindusnisje Vindusnisje med gjenmurt 

vindu

Rom K24 sett fra inngangsdør.

NAVN: Tavlerom
FUNKSJON: TAVLEROM
ROM: K24
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 maling, farge-
kode 0500, ifølge FDV, men himling ser ut til 
å være malt med veggfarge. Det er oppgitt 
halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 
07, dette er en selvmotsigelse i FDV. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmal-
ing), fargekode vegg 1010-Y30R. Det er ikke 
fotlister.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører En nyere branndør i metall, fargekode dør og 
gerikt 7010 G10Y, malt med Jotun Fenom og 
Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv ALTRO SAFETY Classic Pewter Grey, 2,5 mm

Belysning To lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Rom under trapp (rom 100 trapperom), med romform preget  
av dette. Arealet under trapp er på tegninger fra hovedombygg-
ingen av 1914 betegnet “Oplagsrum”. 

På tegninger fra 1986 er dette arealet et rom med dagens 
form, betegnet “Maskinrom for heis- og frysean”. Rommet har 
synlige konstruksjoner, da særlig i forhold til trappen (rom 100). 
De synlige konstruksjonene har høy verneverdi.

NAVN: Tavlerom
FUNKSJON: TAVLEROM
ROM: K25

Rom K25 sett fra inngangsdør

Rom K25, rom under trapp 

(rom 100 trapperom)

Rom K25, rom under trapp 

(rom 100 trapperom)
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500, ifølge FDV, men himling 
ser ut til å være malt med veggfarge, for så å få 
veggene overmalt med en lysere nyanse/nyere 
maling. Kan være gjort etter refundamenter-
ingen.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 
1010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se 
himling.
Malt sokkellist i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører Tre antatt nyere branndører i metall, nyere 
fyllingsdør med tre fyllinger i høyden mot K28. 
Passasje uten dør fra K26b til K26a.
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, Epoxy maling: EPO BIT 
“Varmgrå 12”

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning To plafonder, en lysstoffrørkasse i K26A
En plafond, på vegg, i K26B

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Korridor med fem dører/passasjer (K26A), med en mindre 
forgang mot rom K30 (K26B). Rommet består hovedsakelig av 
det som på tegninger fra 1914 var “Forhal for dyreheis”, med 
inngang utenfra. 

På tegninger fra 1986 fremstår rommet som i dag, og er 
betegnet “Forgang felles for fysiol og farmakol institutt”. På 
tegning av 2015 er det tegnet et rom K27, dette finnes ikke i 
bygningen i dag (2015). K26 inkluderer arealet som er betegnet 
“K27” i dette tegningssettet.

Rom K26B sett fra rom K30. Rom K26A sett fra utgangs-

dør mot Universitetshagen.

Rom K26A sett mot utgangsdør til bakgård/Universitets-

hagen (via skur/uthus).

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: K26A, K26B
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500 ifølge FDV, men himling 
ser ut til å være malt med veggfarge, for 
så å få veggene overmalt med en lysere 
nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter 
refundamenteringen.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmal-
ing), fargekode vegg 1010-Y30R oppgitt i FDV. 
Kan være endret, se himling. Sokkellist malt i 
samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører Nyere fyllingsdør med tre fyllinger i høyden.
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Dører 
malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & 
Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, grått.
Tre randdragere etter nylig refundamentering, 
antatt nyere tretrapp opp til et høyere gulvnivå 
ser ut til å være en tilpasning til disse.

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning To plafonder på vegg Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Lagerrom under trapp fra første etasje til mesaninetasjen 
(rom 122). På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er dette 
rommet trapperom; trapp til vaktmesters bolig i første etasje. 

På tegning fra 1986 er det to rom; kott og trapp. Dette er 
sannsynligvis en feil, da trappen er fjernet på tegningen for 
første etasje. Trappen (K29) sees også på dagens tegninger 
(2015), men finnes ikke. En kan se rester av trappen i taket 
(saget av) og nisjer i vegg. Disse sporene og rommets grunn-
form, med synlige konstruksjoner, har høy verneverdi. Ny 
tretrapp antatt grunnet randdragere/refundamenteringen. 

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: K28

Trapp mellom første etasje og mesaninetasje sees i himling, 

spor etter trapp til Universitetshagen, nisjer, sees i vegg.

Rom K28 sett gjennom dør-

åpning.

Rester av trapp i himling
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500 ifølge FDV, men himling 
ser ut til å være malt med veggfarge, for 
så å få veggene overmalt med en lysere 
nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter 
refundamenteringen.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 
1010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se 
himling.
Malt sokkellist i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører Eldre fyllingsdør med sidefelt, begge med fem 
fyllinger i høyden, totalt tre fyllinger i bredden. 
Denne oppdelingen i tre visuelle søyler, kan 
sees som en hilsen til de ovenliggende tredelte 
vinduene i første og andre etasje. Fargekode 
dør og gerikt: 7010-G10Y. Malt med Jotun Fen-
om og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 
HP Exolit 35V. 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. 
Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, Epoxy maling: EPO BIT  
“Varmgrå 12”

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning Et lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Trapp og utgangsdør til Universitetshagen. Betegnet “Forhal” 
på tegninger fra hovedombyggingen av 1914. Sannsynligvis 
inngangshall for vaktmesterbolig og adkomst til kjellerrom. 
Endret siden. 

På tegninger fra 1986 ser vi trappen, dørens plassering og 
dagens romform for første gang, med en (nå fjernet) passasje 
mot korridoren. Rommet er betegnet “Dyrestall”. Passasje mot 
tidligere trapp til første etasje er gjenmurt, uvisst når (sees på 
tegninger tom. 2015). 

Døren er en eldre fyllingsdør med sidefelt. Døren er visuelt 
tredelt, i likhet med vinduer over. Trapp og dør har høy verneverdi.

NAVN: Trapperom
FUNKSJON: TRAPPEROM
ROM: K30A

Støpt trapp, utgangsdør mot Universitetshagen

Den støpte trappen er av-

rundet, og henvender seg mot 

tidligere dør til trapp.

Eldre dør
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500 ifølge FDV, men himling 
ser ut til å være malt med veggfarge, for 
så å få veggene overmalt med en lysere 
nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter 
refundamenteringen.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom (tixotrop alkydmal-
ing). Fargekode vegg 1010-Y30R oppgitt i FDV. 
Kan være endret, se himling.
Sokkellist i samme farge som gulvmaling.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører For utgangsdør, se rom K30a.
En nyere fyllingsdør til rom K33
Fem nyere branndører til øvrige rom
(Dør til rom K29, på tegningssett 2015, finnes 
ikke, ei heller rom K29 trapperom. Se K28 )
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. Malt med 
Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 
133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, Epoxy maling: EPO BIT 
“Varmgrå 12”

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning Seks plafonder, tre (fire om du regner med rom 
K30A) lysskilt for nødutgang

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Korridor med varierende bredde, syv dører og to trapper. 
Dette rommet har komponenter tilbake til hovedombyggingen 
av 1914, slik som trapp (rom 100). På tegninger fra hoved-
ombyggingen i 1914 er arealet “Forhal” og del av en lang 
korridor gjennom bygningen. 

I 1986 har rommet dagens grunnform, men korridoren vid-
ere er fortsatt like lang, i motsetning til i dag. Dagens situasjon 
sees først på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. 

Det er viktig å bevare trapper, inkludert gelender, og eldre 
dører (rom K30A).

Konstruksjon fra den nylige 

refundamenteringen av 

bygningen

Randdragere fra refunda-

menteringen, boret gjennom 

bærekonstruksjonen

Passasje mot rom 100 trapperom

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: K30
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500, ifølge FDV, men himling ser ut 
til å være malt med veggfarge.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg: 
1010-Y30R
Malt sokkellist i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører En nyere branndør
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y. 
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix  eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Epoxy maling: EPO BIT “Varmgrå 12” Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning To lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Lite rom for nødaggregat. Rommet har to vindusnisjer omgjort 
til luftinntak. I veggen er det synlig natursteinsmur. Rommet 
sees først på tegninger fra 1986, da er det to mindre rom. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 har rommet 
dagens form og funksjon. Døren er en nyere branndør. Eldre 
vindusnisje(r) og natursteinsmur har høy verneverdi.

NAVN: Teknisk rom
FUNKSJON: TEKNISK ROM
ROM: K31

Rom for nødaggregat, med synlig natursteinsmur i vegg

Nisje, opprinnelig for vindu, 

nå luftinntak. Vinduet er 

delvis bevart på utsiden.

Natursteinsmur
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500, ifølge FDV. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom. Fargekode vegg: 
0010-Y30R.
Malt sokkellist i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører En nyere fyllingsdør
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y
Malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & 
Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, grått Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Vinduer Malt med samme malingstype som dørene, 
fargekode 0500.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, 
produkter og utførelse, endringer og utskiftinger er 
søknadspliktige. 

Belysning En lysstoffrørkasse Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Rom med seks hjørner, ett vindu og én dør. Rommet sees, 
med sin nåværende form, først på tegningene fra hovedombyg-
gingen av 1914. Rommet ser i dag ut til å være lyspærelager. 

Tidligere har arealet vært “Bryggerhus”, “Rulle & strygevær” 
(1914), Bad (tegninger fra 1986) og Betjentkontor (FDV 1994).

Vinduet er sannsynligvis opprinnelig og har høy verneverdi.

Antatt opprinnelig vindu Dør inn fra rom K30

Rom K33 sett fra inngangsdør, refundamentering langs 

yttervegg. 

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: K33
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500 ifølge FDV, men himling 
ser ut til å være malt med veggfarge, for 
så å få veggene overmalt med en lysere 
nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter 
refundamenteringen.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 
0010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se 
himling.
Sokkellist malt i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører Tre nyere branndører
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, grått Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning 22 lysstoffrørkasser er synlige, antatt flere over 
de omfattende kompaktmagasinene

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Større bokmagasin, med ni antatt opprinnelige vinduer og tre 
dører, nyere branndører. Rommet slik det er i dag, sees første 
gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994. 

Tidligere har arealet vært en rekke rom, med korridor uten-
for: 2 “Rystefri opstillinger”, “Thermostat”, “Giftige gasarter” 
(hovedombyggingen av 1914), Vaskerom, Rulle, 4 Bokmagasin. 

Selv om mange rom er slått sammen, kan godt veggene/
konstruksjonen være eldre og ha høy verneverdi. Rommets 
opprinnelige vinduer har høy verneverdi.

NAVN: Bokmagasin
FUNKSJON: BOKMAGASIN
ROM: K35

Antatt opprinnelig vindu mot Frederiks gate, randdrager fra 

nylig refundamentering nede langs vegg 

Antatt opprinnelig vindu mot 

Karl Johans g., refundament-

ering langs vegg sees såvidt.

Refundamentering langs 

vegg
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500, ifølge FDV, men himling 
ser ut til å være malt med veggfarge, for 
så å få veggene overmalt med en lysere 
nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter 
refundamenteringen.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 
1010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se 
himling.
Sokkellist malt i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører En nyere branndør 
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, grått
Randdragere fra nylig refundamentering

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning En lysstoffrørkasse Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Mindre, solid bygd lagerrom innenfor rom K35. Dette rommet 
ligger ved opprinnelig innkjøring bakgård, og de tykke veggene 
kan være del av opprinnelige/eldre konstruksjoner. 

Rommet har tidligere vært betegnet “Kjølerum -2°C” (1914) 
og “Ildsfarlige væsker” (sic) (1986). Rommets særegne, solide 
konstruksjon, tilpasset sitt formål, har høy bevaringsverdi.

Hjørne mot Universitetshagen Hjørne mot Karl Johans gate

Rom K36 sett fra inngangsdør, det som kan se ut som en opp-

murt hylle, er trolig randdrager fra refundamenteringen.

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: K36



417

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
ifølge FDV.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 
0010-Y30R.
Dører: 7010-G10Y
Gerikter: 7010-G10Y
Hvis fotlister: 0010-Y30R
Ellers: Lakkert eller malt sokkellist ved linole-
umsbelegg sokkellist i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører To nyere branndører
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, grått Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning Antatt 21 (3x7) lysstoffrørkasser, men disse er 
delvis skjult over kompaktmagasinene. 
To lysskilt for nødutgang

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Større bokmagasin i kjellerens midte, uten vinduer, med to 
dører. Rommet ligger i Groschs opprinnelige bakgård/funda- 
mentene for denne. Veggene vil være delvis opprinnelige. På 
tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er deler av vegg mot 
Universitetshagen revet. På tegninger fra 1986 er veggen der, 
muligens gjenoppbygd. 

Arealet har vært påtegnet funksjoner innenfor oppvarming,  
ventilasjon og syrehåndtering. Fom. hovedombyggingen i 1994 
er det sikringsmagasin for eldre litteratur. 

Hovedkonstruksjonen, særlig veggene, må antas å ha høy 
verneverdi.

NAVN: Bokmagasin
FUNKSJON: BOKMAGASIN
ROM: K37

Rom K37 sett i retning mot Frederiks gate.

Rom K37 sett i retning mot 

Universitetsplassen.

Konstruksjon fra nylig re-

fundamentering
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
ifølge FDV.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg: 
1010-Y30R.
Malt sokkellist i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører Fire dører, tre nyere branndører, en nyere 
fyllingsdør, til rom K39. Større nisje rundt dør 
til K35, denne sees på tegninger fra 1986, 
da en bredere passasje som del av etasjens 
u-formete korridor.
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y
Malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & 
Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, grått Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning En plafond, to lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Rom med fire dører og passasje til trapp (rom 101). Nåværende 
romform sees på tegninger fra hovedombyggingen i 1994.

Rommet har komponenter sett på eldre tegninger: Grosch; 
innbygd søyle i hjørne mot K35. Hovedombyggingen av 1914; 
trappen, mulig dørplasseringene mot K35 og K39. 1986; dør 
inn til K40, før dette er veggen buet. 

Hovedombyggingen i 1994: K38 var inntil da en lengre kor-
ridor i retning Universitetsplassen. Nylig refundamentering; 
synlig randdrager ved søyle. Søylen og trappen har høy verne-
verdi.

Dør til rom K35 bokmagasin, 

spor etter tidl., større åpning 

rundt dør, søyle fra Grosch i 

hjørne og ny randdrager.

Forankring rekkverk, de ned- 

erste trinnene er uten trinn-

neser, i motsetning til trap-

pen for øvrig.

Dør til rom K40, passasje til rom 101 trapperom

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: K38
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
ifølge FDV. 
Akustiske himlingsplater, ifølge brev av ’95 (se 
varevinduer), ECOFON FOCUS med kant B

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 
1002-Y.
Fotlister fargekode 3005-G50Y ifølge FDV. De 
ser ut til å være malt i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører To nyere fyllingsdører, fargekode dør og gerikt: 
7010-G10Y. Dører malt med Jotun Fenom og 
Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Varevinduer Fem vinduer, brev fra Arkitekt Ola Natvig 
MNAL (1995), beskriver anbud på levering av 
fem nyere, topphengslete varevinduer med 
buet overkant til dette rommet, ferdig malt med 
“hvit halvblank oljemaling”. Vinduene kan se ut 
til å være permanent lukket, i dag og i dok. 

Gulv Malt betonggulv, grått Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning 10 lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Seminarrom med fem nyere varevinduer og to dører. 
Det ser ut til at rommet er slått sammen av tre rom fra 
hovedombyggingen av 1914 (“Centrifugerum”, “Rystefri 
opstillinger” og “Exstration afdampningsrum”), som også sees 
på tegninger fra 1986, da er ekstraktrommet verksted. 

På tegninger fra hovedombyggingen i 1994 har rommet, 
EDB-sal, dagens form. Det har fire søyler fra Grosch, delvis 
innbygd i vegg. Det er tydelige spor etter nylig refundamenter-
ing; randdragere, hjørner av dragerne bygningen nå står på. 

Søyler og vinduer fra Grosch, samt ventilasjonsrister i 
messing fra 1914, har høy verneverdi.

NAVN: Juriteket
FUNKSJON: SEMINARROM
ROM: K39

Rom K39 sett fra dør til rom K60.

Antatt opprinnelig vindu mot 

Karl Johans gate

Søyle fra Grosch, med 

ventilasjonsrist i messing fra 

ca 1914 og randdrager fra 

nylig refundamentering.
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500 ifølge FDV, men himling 
ser ut til å være malt med veggfarge, for 
så å få veggene overmalt med en lysere 
nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter 
refundamenteringen.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 
1010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se 
himling.
Sokkellist malt i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører To nyere branndører i metall, fargekode dør 
og gerikt: 7010-G10Y. Malt med Jotun Fenom 
og Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, grått Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning En lysstoffrørkasse, ett lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Rom under trapp, kan beskrives som kott eller gang. Det er et 
rom under trapp på tegninger fra 1914, men dette har en buet 
vegg mot K38 og bare én dør/passasje. 

På tegninger fra 1986 ser rommet i hovedsak ut som i dag, 
men det er en dør på vegg mot Frederiks gate. På tegninger fra 
1994 ser rommet ut som i dag, døren mot dagens K35 er murt 
igjen, men nisjen ser ut til å ha blitt stående. 

Underside av rom 100 trapp preger rommet, denne har høy 
verneverdi.

Rom K40 sett fra dør til K38. Underside av rom 101 trapp

I himling sees underside av rom 101 trapp. I bakgrunnen dør 

inn til rom K37, denne døren er funksjonell, men ser ikke ut til 

å være i bruk.

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: K40
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
ifølge FDV.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 
0010-Y30R.
Malt sokkellist i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører To nyere branndører i metall
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv
Randdragere fra nylig refundamentering

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning 13 lysstoffrørkasser
2 lysskilt for nødutgang

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Bokmagasin med to dører, uten vinduer. Rommet sees først på 
tegninger fra hovedombyggingen i 1994. Arealet har tidligere  
vært ulike spesialrom, ordnet langs en korridor; “Kjølerum”,  
“Akkumulatorrum”, “Thermostat” (tegninger hovedombygg-
ingen av 1914), termostater, mørkerom/foto, akkumulator og 
fryserom (tegninger 1986). 

Rommet har to delvis innebygde søyler, samt en vegg, fra 
Grosch. Det er tydelige spor etter nylig refundamentering, med 
randdragere; hjørner av dragerne bygningen nå står på.  

Søyler fra Grosch, samt sannsynligvis delvis opprinnelige 
konstruksjoner/vegger, har høy verneverdi.

NAVN: Bokmagasin
FUNKSJON: BOKMAGASIN
ROM: K41

Rommet sett fra dør ut mot rom K38, mot dør til rom K60.

Rommet sett fra dør mot rom 

K60, mot dør til rom K38.

Vegg mot rom K37, himling
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500 ifølge FDV, men ser ut til å 
være malt med veggfarge, for så å få veggene 
overmalt med en lysere nyanse/nyere maling. 
Kan være gjort etter refundamenteringen.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 
0010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se 
himling.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører To nyere branndører i metall, samt en passasje 
til rom K44 som ikke sees på tegninger fra 
2015 (finnes på tegninger fra 1994). Fargekode 
dør og gerikt: 7010-G10Y. Dører malt med Jo-
tun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi AB - 133 
HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv
Malt sokkellist i samme farge som gulv.

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Varevinduer Tre antatt opprinnelige vinduer, malt med  
samme malingstype som dørene, fargekode 
er ikke oppgitt, men den er 0500 for andre 
vinduer i etasjen.

Eldre varevinduer har høy verneverdi. Reparasjoner 
og vedlikehold må skje med tilsvarende farge, 
produkter og utførelse, endringer og utskiftinger er 
søknadspliktige. 

Belysning Antatt 15 lysstoffrørkasser, men disse er delvis 
skjult over kompaktmagasinene. 

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Bokmagasin med tre antatt opprinnelige vinduer, to dører 
og en passasje til rom K44. Det ser ut til å være to rom fra 
hovedombyggingen av 1914 (“Hovedoplag af kemikalier”, 
“Droger”), og på tegninger fra 1986 (fordampning, giftige 
gassarter), som er slått sammen til rom K42. 

Rommet har en delvis innbygd søyle og to bærevegger fra 
Grosch, disse har randdragere fra nylig refundamentering; 
hjørner av dragerne bygningen nå står på. 

Søyler, vegg og vinduer fra Grosch, samt ventilasjonsrister i 
messing fra hovedombyggingen av 1914 har høy verneverdi. 

Refundamentering fra 2014 

ved søyle fra Grosch i hjørne 

og langs innervegg

Refundamentering fra 2014 

langs bærende innervegg fra 

Grosch, passasje til rom K44

Vinduer mot Karl Johans gate, refundamentering fra 2014 

langs yttervegg

NAVN: Bokmagasin
FUNKSJON: BOKMAGASIN
ROM: K42
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500 ifølge FDV, men himling 
ser ut til å være malt med veggfarge, for 
så å få veggene overmalt med en lysere 
nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter 
refundamenteringen.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg: 
1010-Y30R.
Sokkellist malt i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører Tre nyere branndører i metall
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, grått Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning En lysstoffrørkasse
Ett lysskilt for nødutgang

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Mindre korridor med tre dører. Eldre nisje, muligens fra 
Grosch, rundt dør mot K43B, i vegg som tidligere var mot 
bakgård/fundament for denne. 

Rommet slik det er i dag, sees første gang på tegninger 
fra hovedombyggingen i 1994, da med passasje uten dør 
mot K43B. Før dette er arealet betegnet magasin på tegning 
fra hovedombyggingen av 1914, og maskinrom for heis og 
fryseanlegg på tegninger fra 1986. 

Nisjen har høy verneverdi.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: K43A

Eldre, trolig opprinnelig nisje mot bakgård/rom under denne. 

Nisjen er en av to slike nisjer, den andre (rom K19) går ikke fra 

gulv til tak. 

Dør til rom K60 Hjørnedetalj av nisje, med en 

mindre bue inne i den store
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500, ifølge FDV, men himling 
ser ut til å være malt med veggfarge, for 
så å få veggene overmalt med en lysere 
nyanse/nyere maling. Kan være gjort etter 
refundamenteringen.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket 
er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 
1010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se 
himling.
Sokkellist malt i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører To nyere branndører i metall, fargekode dør 
og gerikt: 7010-G10Y
Dører malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, grått Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning To lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Mindre rom med to dører. Rommet slik det er i dag, sees for 
første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994, da 
betegnet forrom. Før dette er arealet betegnet magasin på teg-
ning fra hovedombyggingen av 1914, og maskinrom for heis og 
fryseanlegg på tegninger fra 1986. 

Veggen mot K43A kan være opprinnelig. Nisjen rundt dør 
i denne veggen (spor etter en større passasje med buet over-
karm) er viktig å bevare.

Dør til rom K43A Dør til rom K37

Rom K43B, med dør til rom K37

NAVN: Bokmagasin
FUNKSJON: BOKMAGASIN
ROM: K43B
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500 ifølge FDV, men himling ser ut 
til å være malt med veggfarge.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 
1010-Y30R.
Sokkellist malt i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører En nyere branndør i metall
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y 
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, grått Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning Ett lysstoffrørarmatur i tak Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Maskinrom for heis, med en dør. Rommet slik det er i dag, 
sees for første gang på tegninger fra hovedombyggingen i 1994.  
Før dette er arealet betegnet magasin på tegning fra hoved-
ombyggingen av 1914, og maskinrom for heis og fryseanlegg 
på tegninger fra 1986. 

Veggen mot K37/K43B kan være opprinnelig. Rommet er 
omfattet av vernet, endringer er søknadspliktige.

NAVN: Heismaskinrom
FUNKSJON: HEISMASKINROM
ROM: K43C

Heismaskinrom K43C, sett fra dør til rom K43A. Antatt heis-

maskin rundt hjørnet, innenfor passasjen.

Randdrager fra refunda-

menteringen i 2014

Antatt heismaskineri
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 

med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500, 
ifølge FDV, men ser ut til å være malt med 
veggfarge, for så å få veggene overmalt med 
en lysere nyanse/nyere maling. Kan være gjort 
etter refundamenteringen.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 
0010-Y30R oppgitt i FDV. Kan være endret, se 
himling.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører En nyere branndør i metall, samt en passasje 
til rom K44 som ikke sees på tegninger fra 
2015 (finnes på tegninger fra hovedombygg-
ingen i 1994). Fargekode dør og gerikt: 
7010- G10Y. Dører malt med Jotun Fenom og 
Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv
Malt sokkellist i samme farge som gulv.

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Vinduer Seks antatt opprinnelige vinduer, maling som 
dørene, fargekode ikke oppgitt (0500 for andre 
vinduer i etasjen). Eldre trådglass i vindu nær-
mest rom K42. Ellers mulig eldre trådglass. 

Belysning Antatt 16 lysstoffrørkasser, men disse er delvis 
skjult over kompaktmagasinene. 

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Bokmagasin med seks antatt opprinnelige vinduer, en dør 
og passasje mot rom K42. Rommet sees først på tegning fra 
Grosch. På tegninger fra 1914 er rommet delt opp (“Verksted”, 
“Vaskerum”). 

På tegninger fra 1986 er det ett rom, med dagens hoved-
form, delt med en lettvegg (sentrifuger, ukjent bruk), og med 
to vinduer mot gang, som ikke finnes i dag.  

Rommet ser ut til å ha en bærende innervegg (delen mot 
K42) fra Grosch. Randdragere (se K42) fra refundamenter-
ingen i 2014. Romform, vinduer og vegg fra Grosch har høy 
verneverdi. 

Tre vinduer mot Karl Johans 

gate

Vindusnisje mot Karl Johans 

gate

Rom K44 sett mot Karl Johans gate.

NAVN: Bokmagasin
FUNKSJON: BOKMAGASIN
ROM: K44
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
ifølge FDV. Fargekode himling 0500. 
For rom K46a er det oppgitt halvblank maling, 
i motsetning til blankhetsgrad 07, dette er 
en selvmotsigelse i FDV. Synlig himling er 
systemhimling i begge rom, mulig akustisk.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom. For K45 er det 
oppgitt fargekode vegg og fotlister 0502R i 
FDV, som for garderobe K52, men rommet er i 
realiteten malt i en hvit nyanse. K46A: 150/150 
mm hvit, glasert veggflis. Veggfarge over 
flisefelt: 0500

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører Tre nyere fyllingsdører med tre fyllinger i 
høyden, fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y.
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, grått, med malt fotlist i samme 
farge
K46a: Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning En lysstoffrørkasse, to plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Garderobe med dusj og toalett. Rommene K45 og K46A er 
garderoben og forrommet for dusj og toalett. Dusj og toalett er 
nærmere beskrevet ved K46B, C. 

Rommet har tidligere vært bakgård/fundament for denne, 
magasin (tegninger fra 1914) og todelt fryserom (tegninger fra 
1986). 

Veggene mot K60 og mellom K45 og K46A kan være fra 
Grosch og har i så fall høy verneverdi. Veggen mellom K45 og 
K46A sees ikke på tegninger fra 1914, men den kan allikevel ha 
blitt stående, siden den igjen sees i dag.

NAVN: Garderobe
FUNKSJON: GARDEROBE
ROM: K45, K46A

Rom K45 sett fra dør til K60, rom K46A innenfor.

Vegg med dør mot rom K60 

korridor

Dør sett fra rom K60 korridor
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 maling, farge-
kode himling 0500. Det er oppgitt halvblank 
maling, i motsetning til blankhetsgrad 07, dette 
er en selvmotsigelse i FDV. Synlig himling er 
systemhimling, mulig akustisk. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom. Veggfarge over 
flisefelt: 0500
150/150 mm hvit, glasert veggflis.
Endringsliste av 1993 oppgir at innvendige, 
buete hjørner i begge rommene er hugget, 
for flislegging.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører To nyere fyllingsdører med tre fyllinger i 
høyden
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19 Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. 

Belysning To plafonder, en i hvert rom Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Garderobe med dusj og toalett. Rommene K46B og K46C er 
henholdsvis toalett og dusj. Øvrige garderoberom, se K45, 
K46A. Arealet har tidligere vært bakgård/fundament for 
denne, trapp (tegninger fra hovedombyggingen av 1914) og 
syrerom (tegninger fra 1986). 

Veggen mot K60 kan være fra Grosch og har i så fall høy 
verneverdi. 

K46B K46C

Dører inn til K46B og C

NAVN: Garderobe
FUNKSJON: GARDEROBE
ROM: K46B, K46C
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
ifølge FDV. For rom K47b og c er det oppgitt 
halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 
07, dette er en selvmotsigelse i FDV. Kan være 
pga. våtrom. FDV oppgir fargekode 0500, men 
himling ser ut til å være malt med veggfarge.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg: 
1010-Y30R.
Sokkellist malt i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører En eldre fyllingsdør med tre fyllinger i høyden
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y 
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. 
Eventuelle nyere låser og beslag fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, grått Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning Tre plafonder Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Rom med én forgang og to nisjer. Rommet slik det fremstår i 
dag, sees først på tegninger fra 1986. Der er rommet betegnet 
“Termostater”, og det er i tillegg til dør mot korridor, dører inn 
til nisjene. 

På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er dette 
rommet badeværelse for damegarderoben, med adkomst fra 
denne (dagens K03). I dag har rommet kun adkomst fra rom 
K60 korridor. Fra og med tegninger fra hovedombyggingen i 
1994 sees ikke dører til nisjene. 

Veggen mot K44 kan være fra Grosch og har i så fall høy 
verneverdi.

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: K47A, K47B, K47C

Rom K47A, B og C sett fra dør til rom K60 korridor. Rommet 

er delt opp i to nisjer, disse ser ut til å ha hatt dører.

K47C K47B



430

7 Katalog - interiør - kjeller

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 maling, farge-
kode himling 0500, ifølge FDV. Det er oppgitt 
halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 
07, dette er en selvmotsigelse i FDV. Synlig 
himling er systemhimling, mulig akustisk. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom. Veggfarge over 
flisefelt: 0500
150/150 mm hvit, glasert veggflis.
Endringsliste av 1993 oppgir at innvendige, 
buete hjørner i rom K50A WC er hugget, for 
flislegging.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører Fire nyere fyllingsdører med tre fyllinger i 
høyden
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y
Dører malt med Jotun Fenom/Fenomix/HP 
Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19 Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. 

Belysning En lysstoffrørkasse i tak, lysstoffrørarmatur 
over servant, plafond på WC

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Garderoberom, toalett. Arealet har tidligere vært bakgård/
fundament for denne, rom for “Ildsfarlige vædsker” (tegninger 
fra hovedombyggingen av 1914) og forrom (for syrer og ilds-
farlige væsker) (tegninger fra 1986). 

Dagens situasjon sees først på tegninger fra hovedombygg-
ingen i 1994. Veggene mot K60 og K51 kan være fra Grosch, 
og har i så fall høy verneverdi. For historisk info om toalettet 
K50A, se også K46B, K46C, da disse deler forhistorie. I K50A 
er det også viktig å være obs på vegg mot K60.

Dør inn til rom K50 garde-

robe fra rom K60 korridor

Rom K50A, toalett

Rom K50 garderobe, sett mot dør til rom K60 korridor, rand-

dragere fra nylig refundamentering.

NAVN: Garderobe
FUNKSJON: GARDEROBE, TOALETT
ROM: K50, K50A
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 maling, ifølge 
FDV. Fargekode himling 0500. Det er oppgitt 
halvblank maling, i motsetning til blankhetsgrad 
07, dette er en selvmotsigelse i FDV. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom. Veggfarge over 
flisefelt: 0500
150/150 mm hvit, glasert veggflis.
Endringsliste av 1993 oppgir at innvendige, 
buete hjørner i dette rommet er hugget, for 
flislegging.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører En nyere fyllingsdør med tre fyllinger i høyden
Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Keramiske gulvfliser: Amendoa Lisa 19 Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter og utførelse. 

Belysning En plafond Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Dusjrom med adkomst fra garderoberom. Dette rommet, slik 
det fremstår i dag, sees først på tegninger fra hovedombygg-
ingen i 1994, men grunnformen sees på tegninger fra 1986. 
Da er imidlertid ikke rommet dusj, men syrerom. Før dette 
(tegninger fra hovedombyggingen av 1914) var rommet like 
bredt, men dypere mot Universitetshagen, og betegnet 
magasin. 

Veggene mot K19, K50 og K60 kan være fra Grosch (se 
tegninger) og har i så fall høy verneverdi.

NAVN: Dusj
FUNKSJON: DUSJ
ROM: K51

Rommet sett fra dør til rom K50 garderobe.

Dusjen Fliskledd innkassing kan 

være randdrager fra refund-

amenteringen i 2014



432

7 Katalog - interiør - kjeller

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500 ifølge FDV. Synlig himling er 
systemhimling, mulig akustisk. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom. I FDV er det oppgitt 
fargekode vegg og fotlister 0502R (lys gråro-
sa), dører/gerikter 5040-Y70R (kraftig orange 
farge) i FDV, som for garderobe K50, men rom-
met er i realiteten malt i en lys gul nyanse, med 
grønnmalt dør. 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører En nyere fyllingsdør med tre fyllinger i høyden
Fargekoder: ser i realiteten ut til å være 7010- 
G10Y, som naborom.
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, grått, med malt sokkellist i 
samme farge.

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning En plafond Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Garderoberom med adkomst fra utenforliggende garderobe-
rom. Dette rommet, slik det fremstår i dag, med dør mot K50, 
sees først på tegninger fra 1986. Da er rommet beregnet for  
“Ildsfarlige væsker”. Før det (tegninger fra hovedombyggingen 
av 1914) var rommet like bredt, men dypere mot Karl Johans 
gate, og betegnet magasin. 

Veggen mot K19 kan være fra Grosch (se tegninger) og har i 
så fall høy verneverdi. I murveggen kan en skimte bygningens 
konstruksjon (se bilde), dette er en detalj med høy verneverdi.

Dør mot rom K50 garderobe,

i bakgrunnen rom K60 kor-

ridor

Det er i noen grad synlige 

murdetaljer i vegg.

Rom K52 garderobe

NAVN: Garderobe
FUNKSJON: GARDEROBE
ROM: K52
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500, ifølge FDV. 

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg: 
0010-Y30R.
Malt sokkellist i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører En eldre, dobbel fyllingsdør mot K55 (gjen-
murt), denne har eldre maling og farge.
En nyere branndør i metall mot korridor K60.
Fargekode dør og gerikt mot korridor: 7010- 
G10Y. Dører malt med Jotun Fenom og Feno-
mix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 
35V. 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. 
Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.

Varevinduer Ett eldre vindu, malt med  samme malingstype 
som dørene, fargekode 0500.

Gulv Malt betonggulv, grått
Randdragere etter refundamenteringen

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning Fire fritthengende lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
På Groschs tegninger er rommene K13 og K54 ett rom, med 
tre vinduer mot Universitetsplassen og et tredelt vindu mot 
Universitetshagen. På tegninger fra hovedombyggingen av 1914 
er rommet delt opp med en lettvegg. 

På tegninger fra 1986 er det større rommet delt opp i fire 
rom, ett med utgang til hagen. Det ser ut til at en lettvegg ble 
videreført ved hovedombyggingen i 1994, slik at hovedformen 
til K54 stammer fra mellom 1914 og 1986. Eldre dør mot hagen 
står nå i en gjenmurt nisje, uten kontakt mot K55. 

Romform, eldre vegger/konstruksjoner, vinduer og dører 
har høy verneverdi.

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: K54

Antatt opprinnelig vindu mot Universitetsplassen, randdrager 

fra nylig refundamentering langs yttervegg

Nisje etter eldre, gjenmurt 

dobbel fyllingsdør

Detalj eldre dør i nisje etter 

gjenmurt dobbel fyllingsdør
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling 
oppgitt fargekode i FDV 0500. Ser ut til å være 
akustiske plater i himling.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun FenomFDV oppgir 
fargekoder: vegg 1002R, dør og fotlist 4005-
R20B, gerikt 2000, men hele interiøret ser i 
dag ut til å være malt i en hvit nyanse.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører To nyere, tofløyete dører ut, mulig eldre dør-
vrider. En nyere, glatt dør mot rom K56. Malt 
med Jotun Fenom/Fenomix/HP Färg & Kemi 
AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv FDV oppgir Forbo Marmoleum Real 3123, 2,5 
mm, det er i dag lysegrått/beige gulvbelegg.

Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 
jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Vinduer Ett vindu i vegg, ett i tak, samme malingstype 
som dørene, FDV oppgir fargekode 0500.

Belysning To fritthengende, større lysstoffrørkasser
Belysning ved tekjøkken
Ett lysskilt for nødutgang

Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Rom med inngangsdør fra hagesiden, et mindre vindu i vegg, 
takvindu og tekjøkken, gjennomgang til rom innenfor. Ligger i 
en mindre fløy ut mot Universitetshagen. Hos Grosch sees det 
en mindre fløy på samme sted i en av to tegninger av kjeller-
etasjen. På tegninger fra 1914 sees fløyen ikke. 

Fløyen sees på tegninger fra 1986, med hovedform som 
i dag, da ett åpent rom, betegnet dyrestall. På tegninger fra 
1994 er stallen delt opp i to rom, som i dag, det ene betegnet 
hustrykkeri. Maling ser ut til å avvike vesentlig fra fargekoder 
oppgitt i FDV. 

Rommet er omfattet av vern, endringer er søknadspliktige.

Inngangsdør Vindfang

Rom K55 sett fra inngangsdør

NAVN: Trykkeri
FUNKSJON: TRYKKERI
ROM: K55
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling, 
fargekode 0500 ifølge FDV. Ser ut til å være 
akustiske plater i himling.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. Tiltaket 
er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, FDV oppgir 
fargekoder: vegg 1002R, dør og fotlist 4005-
R20B, gerikt 2000, men hele interiøret ser 
i realiteten, i dag, ut til å være malt i en hvit 
nyanse. 

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av malingstype, se 
himling.

Dører En nyere, glatt dør.
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Varevinduer Ett vindu i vegg, to i tak, malt med samme 
malingstype som dørene, fargekode 0500.

Gulv FDV oppgir Forbo Marmoleum Real 3123, 2,5 
mm, det er i dag lysegrått/beige gulvbelegg.

Linoleum må bones eller behandles med mykvoks 
jevnlig for å bevares godt. Ved behov kan 
linoleumsbelegget skiftes ut med tilsvarende type, 
men endring av type gulvbelegg er søknadspliktig.

Belysning Tre fritthengende, større lysstoffrørkasser Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Rom med inngangsdør fra utenforliggende rom, takvindu og 
lite vindu på vegg. Ligger i en mindre fløy som bygger ut mot 
hagen. Hos Grosch sees det en mindre fløy på samme sted i 
en av to tegninger av kjelleretasjen. På tegninger fra 1914 sees 
fløyen ikke. 

Fløyen sees på tegninger fra 1986, med hovedform som i 
dag, da ett åpent rom, betegnet dyrestall. På tegninger fra 1994 
er stallen delt opp i to rom, som i dag. 

Rommet er omfattet av vern, endringer er søknadspliktige.

NAVN: Trykkeri
FUNKSJON: TRYKKERI
ROM: K56

Rom K56 sett fra inngangsdør.

Dør til K55 Vindusnisje i vegg
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Mindre korridor i enden av korridor K60. Korridoren bygger 
ut fra fasadelivet. Den har to vinduer og en dør mot ute, med 
sidefelt. På tegninger fra Grosch og hovedombyggingen av 1914 
sees ikke utbygget. 

Det sees for første gang på tegninger fra 1986, men i annen 
form. Dagens utbygg sees for første gang på tegninger fra 1994. 

Korridoren er omfattet av vernet, endringer er søknads-
pliktige.

To vinduer, sett innenfra. 

Vinduene er ikke sprossedelt, 

det er gitter på utsiden.

Dør sett innenfra

Utbygget som danner rom K57 korridor, sett utenfra.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: K57

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, 

himlinger malt med Uniplast 07 matt maling 
fargekode 0500.

Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 
1010-Y30R.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører En nyere dør mot ute, fargekode dør og gerikt 
7010-G10Y. Dører malt med Jotun Fenom og 
Fenomix eller HP Färg & Kemi AB - 133 HP 
Exolit 35V. 

Reparasjoner og vedlikehold må skje med tilsvar-
ende produkter. Endringer, inkludert alle inngrep i 
karm og dørblad, er søknadspliktige. Nyere låser og 
beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Skiferheller, gråmalte fotlister i tre Vedlikehold skal skje med samme materiale og tek-
nikk som opprinnelige, endringer er søknadspliktige.

Vinduer To nyere vinduer i vegg, malt med samme 
malingstype som dørene, fargekode ikke 
oppgitt, men den er 0500 for andre varevinduer 
i etasjen, der fargekode er oppgitt. Vinduet 
har gitter montert på utsiden, med (nyere)
sveiselarve og sekskantede bolter.

Nyere vinduer har i seg selv ikke høy verneverdi, 
men er del av helheten og omfattet av fredningen. 
Endringer er søknadspliktige. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter og 
utførelse. 

Belysning En plafond, et lysskilt for nødutgang Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Hvelvet himling av tegl, delvis pusset og malt Tiltak som endrer konstruksjon /overflater er 

søknadspliktig

Vegger Teglvegger, delvis pusset og malt Tiltak som endrer konstruksjon /overflater er 
søknadspliktig

Dører Ingen dør, kun mindre åpning i vegg -

Gulv -

Belysning -

VERNEHENSYN
Rom/kulvert under utvendig hovedtrapp, med tilgang fra 
naborom K06, gjennom mindre åpning i vegg. Rommet har 
eldre tegl-steinshvelv, muligens fra Grosch, av høy verneverdi.

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: K58

Rom K58 sett fra åpning mot rom K06.

Teglhvelv Åpning mot rom K06, eneste 

adkomst
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Hvelvet himling av tegl, delvis pusset og malt Tiltak som endrer konstruksjon /overflater er 

søknadspliktig

Vegger Teglvegger, delvis pusset og malt Tiltak som endrer konstruksjon /overflater er 
søknadspliktig

Dører Ingen dør, kun mindre åpning i vegg -

Gulv Løsmasser -

Vinduer -

Belysning -

VERNEHENSYN
Rom/kulvert under utvendig hovedtrapp, med tilgang fra 
naborom K06, gjennom mindre åpning i vegg. Rommet har 
eldre teglsteinshvelv, muligens fra Grosch, av høy verneverdi.

Antatt løs stein Åpning mot rom K06, eneste 

adkomst

Rom K59 sett fra åpning mot rom K06; teglhvelv.

NAVN: Lager
FUNKSJON: LAGER
ROM: K59
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset himling, pusset med kalkpuss, malt 

med Uniplast 07 matt maling, fargekode 0500. 
Vedlikehold og mindre reparasjoner gjøres med 
samme type puss, maling og farge. Endringer er 
søknadspliktige. Ved full oppmaling anbefales bruk 
av/tilbakeføring til tradisjonelle malingstyper. 
Tiltaket er søknadspliktig.

Vegger Slettpusset med kalkpuss, malt med Nodest 
Uniplast 20/Jotun Fenom, fargekode vegg 
1010-Y30R.
Malt sokkellist i samme farge som gulv.

Kalkpuss må utbedres med samme type mørtel 
som eksisterende. Vedlikehold skal skje med 
samme materialer, malingstype og farge, endringer 
er søknadspliktige. For bytte av maling, se himling.

Dører 16 dører: 4 nyere, 4 eldre, 7 branndører i 
metall, en heisdør. Se de respektive rom for 
detaljer. Fargekode dør og gerikt: 7010-G10Y
Dører malt med Jotun Fenom og Fenomix eller 
HP Färg & Kemi AB - 133 HP Exolit 35V. 

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. 
Nyere låser og beslag er fra Erik Undall AS.

Gulv Malt betonggulv, randdragere og stålkonstruk-
sjoner fra refundamentering

Vedlikehold av malte gulv skal skje med samme 
malingstype og farge, endringer er søknadspliktige.

Belysning Plafonder og lysstoffrørarmaturer Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

Teknisk anlegg Teknisk skap

VERNEHENSYN
Større korridor med 16 dører og en passasje mot K57. 
På tegninger fra Grosch er kjelleretasjen i stor grad åpen, uten 
behov for korridor. På tegningene fra hovedombyggingen av 
1914 er imidlertid dette endret, og vi ser en større, u-formet 
korridor fra dagens K30A til dagens K57. Denne korridoren er 
nå i stor grad innlemmet i magasiner, men K60 finnes fortsatt. 

Strekket parallelt med Universitetsplassen er i stor grad 
bevart fra hovedombyggingen av 1914, delen langs Karl Johans 
gate gjenkjennes bedre på tegninger fra 1986. Rommet har 
synlige, eldre bærekonstruksjoner, delvis vegger fra Grosch (se 
tegning) og noen eldre dører. Dette har høy verneverdi.

NAVN: Korridor
FUNKSJON: KORRIDOR
ROM: K60

K60; med eldre bue. Denne ser ut til å være konstruktiv. Sees 

først på tegning fra 1914, men kan være eldre (opprinnelig).

Underside rom K02 og K08, 

trapper fra inngangshall til 

toaletter

Dør inn til K47



440

7 Katalog - interiør - kjeller

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Platekledd Platene kan skiftes ut med tilsvarende ved behov

Vegger Platekledd Platene kan skiftes ut med tilsvarende ved behov

Dører Heisdør, mulig eldre. Kontrakt fra hovedom-
byggingen av 1914 beskriver (den tidligere) 
heisen slik: “Personheis for 400 kg. ved 0,5 m. 
hastighet pr. sek. utført med komplet heise-
maskineri, bøkeskinner, heisekupe av furu 
med svingbare døre, elektriske etagevisere.”

Eldre dører har høy verneverdi. Reparasjoner og 
vedlikehold må skje med tilsvarende produkter. 
Endringer, inkludert alle inngrep i karm og dørblad, 
er søknadspliktige. Dersom dørene går tregt, vurder 
årsak og eventuelle tiltak, før døren tar skade. 
Nyere låser og beslag er ra Erik Undall AS.

Gulv Linoleum Belegget kan skiftes ut med tilsvarende ved behov

Vinduer -

Belysning 2 lysstoffrørarmaturer Elektriske komponenter kan skiftes ut ved behov, 
armatur og kuppel kan ikke endres uten godkjenn-
ing fra Eiendomsavdelingen.

VERNEHENSYN
Heisen sees først på tegninger fra 1986, dette tegningssettet 
ble laget fordi heissjakten ble utvidet 30 cm, så heissjakten 
(deler av den) er åpenbart eldre. Heisdøren kan være eldre og 
vil i så fall ha høy verneverdi. 

Byggeprogram fra SBE 1991 angir “ny hydraulisk person-
heis i de senere år i vestre bygning. Heisen vil ivareta person-
transport (...) og mindre varetransport”. 

Heis og heisrom for øvrig er omfattet av vernet, og større 
endringer er søknadspliktige.

Heisdør, vindu, sett fra 

innside

Heisdør

Heisrom

NAVN: Heis
FUNKSJON: HEIS
ROM: K61
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Historikk8

8.1  |  BAKGRUNN
Da Det Kongelige Frederiks Universitet ble opprettet 2. september 
1811 av kong Frederik 6, var en lang kamp for et 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» stiftet. 
Universitetet åpnet i 1813, og bare ett 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 plan-
legging tok lang tid, og de første årene holdt universitetet til i leide 
lokaler. Kongen kjøpte inn gården Tøyen/Kjølberg og ga 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 
skrinlagt. Dette skyldtes delvis manglende finansiering og delvis 
midlertidig byggestopp i forterrenget fordi man vurderte å gjen-
oppruste festningen. Etter forslag fra slottsintendant H.D.F. Lin-
stow vedtok Stortinget at universitetet skulle ligge langs Norges 
nye paradegate, på den nyinnkjøpte tomten mellom byen og 
kongeboligen. De første bevilgningene fra Stortinget kom i 1839, 
og i 1841 ble grunnsteinen til Norges nye universitet lagt ned.

Groschs 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 utrykk for sin mening både om bygningenes plassering og 
stilmessig 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 framfor 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. Groschs planer skulle derfor 
sendes til Berlin for en «second opinion» fra den berømte tyske 
arkitekten Karl Friedrich Schinkel. Schinkel var begeistret for ut-
kastene 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, utven-
dige 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 fa-
saden, ble hentet fra Nes på Jeløya ved Moss. Tilformingen og slip-

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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ingen 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 
hyppig tilsyn og reparasjoner. Takplatene ble levert fra Moss Jern-
verk. 

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 bare i funksjon 
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 bety-
delig 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 ett 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 kapitelene 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 på Akers mek., verk-

Universitetsanlegget med Domus Media og 

Domus Bibliotheca. (Riksantikvarens arkiv)
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Domus Academicas fasade mot Universitets-

plassen. (Riksantikvarens arkiv)
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stedet som senere støpte gitterportene mellom bygningen og vesti-
bylens podie- og trappegelender. Søylene i vestibylene og i Gamle 
festsal ble bestilt fra Berlin og 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 mo-
dellene til feltene i galleribrystningen. De øvrige arkitektoniske 
gipsornamentene ble støpt etter modeller fra arkitektens bror, 
snekker Grosch. All dekormaling ble utført av datidens store tea-
ter- og dekorasjonsmaler, Peder Wergmann, som også dekorerte 
flere interiører 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 sto uthusene ferdige, og anlegget ble overlevert. Dermed var 
Groschs 30 år lange oppdrag for universitetet over. Norge hadde 
endelig fått sitt eget universitet.

Domus Bibliotheca i bakgrunnen og Domus Media til høyre i bildet. Postkort mer-

ket ‘Eneret Mittet & Co. 24’. Albumtittel: “Universitetshaven & plassen. Uranien-

borg”. Foto: Oslo Museum (CC BY-SA)
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8.4  |  ARKITEKTENE

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. Mellom 1819 og 20 fikk 
Grosch sin første tegneundervisning av sin far og på tegneskolen. 
Der fikk han også teknisk undervisning. I 1820 mottok han et sti-
pend fra Selskabet for Norges Vel til å ta tømmermannsutdannelse 
i København. 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 hovedverkene i dansk arkitektur på begynnelsen 
av 1800-tallet. Grosch sine første arbeider i Christiania er tyde-
lig påvirket av C.F. Hansen. Etter utdannelsen i København reiste 
Grosch tilbake til Christiania. Her gikk han i lære hos slottsinten-
dant 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 frem-
tidige generasjoner. Arkitekturen hadde for han både en politisk og 
kulturell betydning. Hans første oppdrag for den norske stat var 
Børsbygningen, som ble oppført i 1826–1828. Bygningen i empire-
stil av pusset tegl er tydelig påvirket av Grosch sitt samarbeid med 
C.F. Hansen i København. Et annet eksempel er Norges Banks byg-
ning på Bankplassen i Oslo, oppført i årene 1826–1830.

Christian Heinrich Grosch (1801-65)

Historikk8
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Universitetet
Universitetsanlegget på Karl Johan markerer avslutningen på 
Groschs arbeider i det klassisistiske formspråket. Universitets-
anlegget regnes samtidig som Grosch sitt hovedverk i hele hans 
enorme produksjon. Grosch og Linstow la grunnlaget for byutvik-
ling og arkitektur i hovedstaden etter 1814. Universitetsanlegget 
var en del av den helhetlige planen for området rundt Slottet, et 
arbeid som Linstow stod bak. Utbyggingen av universitetet var en 
lang prosess, og Grosch laget mange utkast til anlegget. Han ble 
også sendt på en «studiereise» til Berlin i 1838 for å legge fram 
tegningene sine av universitetet til K.F. Schinkel, som var samti-
dens 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 på 
midten av 1800-tallet. Han la grunnlaget for bruken av nygotikk-
en i norsk kirkearkitektur. Han hadde en svært produktiv karriere 
og leverte tegninger til offentlige bygninger over hele landet, også 
over 70 kirker. Han tegnet dessuten tollboder, bl.a. for Kristian-
sand og Stavanger. Andre arbeider han gjorde, var regulerings-
planen 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 dessuten i bygningsklassen og maskinklassen ved tegne-
skolen i Christiania. Han ble også den første stadskonduktøren i 
Christiania i 1828, en forløper til dagens byplansjef i Oslo. I 1833 
ble han utnevnt til inspektør for statens bygninger i Christiania og 
omegn. Grosch ble kåret til ridder av den svenske Vasaordenen i 
1864, året før han døde. 

(Teksten er hentet fra Norsk biografisk leksikon og Norsk kunstnerleksikon.)
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HOLGER SINDING-LARSEN (1869–1938)
Holger Sinding-Larsen ble født i Christiania i 1869, som sønn av 
brigadeauditør (krigsadvokat) Nils Ulrik Alfred Sinding-Larsen og 
Anne Elisabeth Lange. Sinding-Larsen regnes som en av de mest 
markante arkitektene på begynnelsen av 1900-tallet. Han fikk sin 
hovedutdannelse i Tyskland, men begynte på Christiania Tekniske 
Skole, før han avsluttet utdannelsen i Berlin i 1893. 

Sinding-Larsen dro på studiereiser til Storbritannia, Sverige, Spa-
nia, Italia og Hellas. Han ble tilsatt som bygningsinspektør for 
Universitetet i Kristiania i 1907, og ble der til 1924. Han jobbet 
også som lærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. 
Som arkitekt var han kjent for sin økonomiske nøkternhet. Sin-
ding-Larsen stiftet Yngre Arkitekters Forening i 1891, og han var 
med på å stifte Kristiania Arkitektforening i 1906.

Han fikk gullmedalje på Verdensutstillingen i Paris i 1900 for sin 
norske Pavillion, en større bygning i moderne dragestil. Han vant 
olympisk sølvmedalje i arkitektur i 1920. Han fikk Kongens for-
tjenestemedalje i gull og Fridtjof Nansens belønning, og han ble 
kåret til ridder av den svenske Vasaordenen.  

(Tekst hentet fra Norsk biografisk leksikon og Norsk kunstnerleksikon.) 

Arkitekt Sinding-Larsen viser modell av UB til reguleringssjef Harald Hals, 1931. Foto: Ukjent. Oslo Museum (CC BY-SA)
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1. Den Drolsumske Lesesal 1880–1914 

sett mot Frederiks gate. Ukjent fotograf. 

MUV_16159

2. Biblioteksbygningen før 1914. Ukjent 

fotograf. MUV_16702

3. Den Drolsumske Lesesal sett i retning 

mot Universitetsplassen 1880–1914. Ukjent 

fotograf. MUV_21544

4. Den gamle biblioteksbygningen før 1914. 

Ukjent fotograf. MUV_16701

1 2
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Opprinnelig plan, kjeller
(Arkitekturmuseets arkiv)

8.5 |  TEGNINGER
Tegninger; fra Grosch, fra Sinding-Larsens hovedombygging omkring 
1914, fra utvidelse av heissjakten i 1986, fra Natvigs hovedombygging 
ca 1994, og fra 2015, som viser dagens situasjon. 

Tegninger fra hovedombyggingen av 1914 er i stor grad fra før faktisk 
bygging, endringer mellom disse og tegninger fra 1986 er derfor ikke 
bare en dokumentasjon av endringer i bygningen etter oppførelse, men 

også mulig dokumentasjon av bygningen slik den i realiteten ble bygd i 
1914. En vurdering må gjøres i hvert tilfelle. 

For å tydeliggjøre materialet for leseren, er tegningene delt opp etter 
hvilken byggeprosess de var del av, selv om alt arbeid relatert til 
eksempel-vis hovedombyggingen av 1914 ikke var gjort innenfor ett år. 
Den dedikerte leser bes se på de aktuelle tegningene for mer nøyaktig 
datering.
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Opprinnelig plan, kjeller med tilbygg
(Arkitekturmuseets arkiv)
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Opprinnelig plan, 1. etasje
(Arkitekturmuseets arkiv)
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Opprinnelig plan, 2. etasje
(Arkitekturmuseets arkiv)
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Ombygging 1914, kjeller
(Byarkivet, Oslo kommune)
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Ombygging 1914, 1. etasje
(Byarkivet, Oslo kommune)
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Ombygging 1914, 2.etasje
(Byarkivet, Oslo kommune)
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Ombygging 1914, 3. etasje
(Byarkivet, Oslo kommune)
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Ombygging 1914, tak
(Byarkivet, Oslo kommune)
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Ombygging 1914, snitt (nordøst-sørvest)
(Byarkivet, Oslo kommune)
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Ombygging 1914, snitt (sørøst-nordvest)
(Byarkivet, Oslo kommune)
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Ombygging 1986, kjeller (ny heissjakt)
(Byarkivet, Oslo kommune)
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Ombygging 1986, 1.etasje (ny heissjakt)
(Byarkivet, Oslo kommune)



463

Historikk8
Ombygging 1986, 2. etasje (ny heissjakt)
(Byarkivet, Oslo kommune)
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Ombygging 1986, 3. etasje (ny heissjakt)
(Byarkivet, Oslo kommune)
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Ombygging 1994, kjeller
(NAV A.S Arkitekter)
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Ombygging 1994, 1.etasje
(NAV A.S Arkitekter)
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Historikk8 Ombygging 1994, mellom etasje
(NAV A.S Arkitekter)
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Ombygging 1994, 2. etasje
(NAV A.S Arkitekter)
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Historikk8 Ombygging 1994, 3. etasje
(NAV A.S Arkitekter)
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Ombygging 1994, loft
(NAV A.S Arkitekter)
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Historikk8 Ombygging 1994, tak
(NAV A.S Arkitekter)
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2015, plan kjeller
(UiO)
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2015, plan 1. etasje
(UiO)



474

2015, plan mellometasje
(UiO)
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2015, plan 2. etasje
(UiO)



476

2015, plan 3.etasje
(UiO)
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Historikk8 2015, plan loft
(UiO)
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8.5  |  OVERSIKT OVER ENDRINGER

1838
Kongelig resolusjon av 16. januar bifalt byggingen av sentrums-
bygningene.

1841
Grunnsteinen ble lagt.

1851
Anlegget såpass ferdig at det kunne tas i bruk første semester 
1852. Biblioteksbygningen ble bygd med kjeller, delvis jordkjeller. 
Fløyen mot Universitetsplassen hadde etasjeskiller, og hadde noen 
spesialrom til deler av biblioteksdriften. Bygningen for øvrig be-
stod av ett stort rom uten faste gulv, forbundne boksaler med en 
fri høyde av “omtrent 34 fod” (Holst 1852), med tre gallerier, slik at 
bøkene var lett tilgjengelige og fikk nok lys og luft, for at en skulle 
unngå bokorm. 

1880-tallet
Bakgården og innkjørselen ble bygd inn, til en énetasjes lesesal 
med overlys, “Den Drolsumske Lesesal”, oppkalt etter sjefsbiblio-
tekaren. Lesesalen hadde direkte adkomst fra Frederiks gate.

1892
Stortingsproposisjon No. 83 fra 1892, Om Bevilgning til Sikker-
hedsforanstaltninger mod Ildsvaade ved Universitetsbibliotheket, 
bifalt. Her vurderes en mulig brannfare fra en eventuell Theater-
bygning. Denne ansees å være lav, på grunn av avstand på 68 me-
ter, og bruk av ildbestandige materialer i bygningens ytre. Kristia-
nia Branddirektør henleder heller oppmerksomheten på de opptil 
1000 tønner med koks som ble lagret i kjelleren. Det er beskrevet 
installasjon av en 51 mm vannledning med brannkraner i 1. og 2. 
etasje, og et eget rom med en egnet binge for brensel.

• Vi må beundre den offervilje og det fremsyn våre forfedre 
viste, både da de i 1811 – i de hårdeste nødstider – grunnla 
vårt Universitet og da de for snart et hundre år siden reiste 
våre gamle Universitetsbygninger. Både selve bygningens 
karakter og den storstilte plan som disse bygningers reisning 
dannet et sentralt ledd i, vitner høyt om en respekt for viten- 
skap og åndsverdier som kan stå som et forbilde for kom-
mende slekter.

• Og vel å merke: Den gang hadde man bare en svak anelse 
om hva den anvendte vitenskap skulle komme til å bety for et 
folks levestandard, ja, for hele dets materielle utvikling.  
I dag er denne erkjennelse almeneie.

• Stortingsmelding nummer 32, Om utbygging av Universitetet i Oslo 
og disponering av Blindern-Gaustad-området.



479

Til tilfredsstillelse av disse krav er bygningen forutsatt delt ved 
gulve i tre etager foruten kjelder og loft. Forbindelsen mellem dis-
se etager er tilveiebragt ved tre trapper. Tillige er der anglagt 2 
elektriske heiser.»

Sinding-Larsen beskriver videre hvordan Institutt for psykologi 
og Institutt for farmakologi opptar første etasje, mens Fysiologisk 
institutt opptar andre og tredje etasje. Kjelleren benyttes av alle 
tre institutter, og de har felles tekniske rom. Loftet brukes ute-
lukkende til kanaler for ventilasjon og laboratorienes “kapeller” 
(overlys?). Planene ble vurdert av arkitekt Martin Borch, byg-
ningsinspektør i København. Han “kunne betegne denne meget 
vanskelige opgave som løst på en særdeles smuk maate.”:

«Særlig må jeg fremhæve den udmerkede maade hvorpaa 
det er lykkedes at sammenarbeide vestibyle, hovedtrappe 
og indgangen til 1ste etages 2 instituter, saaledes at det hele 
danner en praktisk og dog til bygningenes ydre svarende 
monumental indgang, og det samme gjælder løsningen av 
auditoriespørsmaalet. Disses anbringelse og adgangsforhol-
dene dertil maa kaldes meget tilfredsstillende og skyldes det 
heldige grep, at inddra de to nærmeste gaardfag i planen. 
Derved er ikke alene opnaaed god forbindelse mellem side-
fløiene og plads til en anselig hovedtrappe, men ogsaa en 
fortræffelig belyst dyreoperationsstue.»

Det ble fra hovedombyggingen i 1914 funnet flere kontrakter med 
leverandører av utvendige vinduer og varevinduer (i Sinding-Lar-
sens arkiver/Arkitekturmuseet). Domus Bibliothecas vinduer kan 
altså være fra denne hovedombyggingen. I og med at Statsbygg har 
vurdert vinduene til å være opprinnelige, har vi også vurdert vin-
duer og varevinduer som antatt opprinnelige. Disse må eventuelt 
undersøkes nærmere. 
Løst inventar ble flyttet med instituttene, inn i Domus Bibliotheca, 
men dette er borte i dag.

1910
Vestbygningen var opprinnelig universitetsbibliotek, men fylte 
også rollen som nasjonalbibliotek. Med nytt nasjonalbibliotek på 
Solli plass ble vestbygningen frigjort til ny bruk. Arkitekt Holger 
Sinding-Larsen fikk oppdraget og tilpasset den til tre medisinske 
institutter; Psykologisk (240 m2), Farmakologisk (1550 m2) og Fy-
siologisk institutt (2250 m2) (Stortingsproposisjon 126, 1913).  

Sinding-Larsen skrev i 1913: «Fraregnet fløien mot pladsen dan-
ner hele bygningen et eneste stort rum uten faste gulve, kun med 
gallerier. (...) Frontpartiet er ved fast gulv delt i to etage – paa hvil-
ken maate ogsaa samtlige facader er løst. (...) Kjelderen er kun del-
vis indredet, idet partiet ind imot haven staar ubenyttet og kun 
med jordgulv. (...) Av trapper findes der i den nuværende bygning 
foruten en smal og trang trap op til chefskontoret kun de i reolsys-
temet indarbeidede trappeforbindelser mellem gallerierne i hver 
langfløi; samtlige trapper er av træ og saavel av denne grund som 
av hensyn til deres beliggenhet uten betydning for den foreligg-
ende oppgaves løsning.» Sinding-Larsen oppgir så disse hoved-
momentene: 

• Instituttene må fordeles slik at de er sammenhengende og  
avsluttede heler, uavhengige av hverandre.

• Dyrestaldene må sikres plass i en øverste etasje ved hjelp av 
heis og et diskre inngangsrom.

• Det nødvendige antall trapper anordnes.
• Minst ett auditorium (det ble to), med fri tilgang fra institutt 

og vestibyle.
• Fasaderne forblir uforandret.
• Fundamentene forblir uforandret.
• “Et moment til gjør sig gjældende for hele planløsningen, idet 

det har staat som en selvfølge, at man ved omarbeidelsen av 
denne bygning til institutbruk er forpliktet til saavidt mulig 
at fastholde de hoveddispositioner som karakteriserer domus 
academicas plan ved dens centralvestibyle og hovedtrap”.

Historikk8
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Bilder fra hovedombyggingen i 1914, 

faksimile fra Statsbyggs ferdigmelding 

etter hovedombyggingen i 1994.

1930
Innst. S. nr. 74, 1930 nevner en utvidelse av biblioteksbygningen, 
som aldri ble gjennomført:

«Fra Universitetets side er det foreslått en betydelig større 
utvidelse av biblioteksbygningen, idet man også hadde 
planlagt opførelsen av en ny magasinfløi med ny lesesal. 
De samlede utgifter ved utvidelsen av biblioteksbygningen, 
hvortil tegninger er utført av arkitekt Sinding-Larsen, ville 
derved ha utgjort 1,1 million kroner (...) Kirke- og Undervis-
ningsdepartementet bemyndiges til å la utarbeide endelige 
planer for utvidelse av Universitetsbiblioteket i det vesentlige 
overensstemmende med de av arkitekt Sinding-Larsen frem-
lagte utkast, samt å la utarbeide arbeidstegninger og å sette 
byggearbeidet igang for tilbygget til nuværende magasinfløi.» 

Det ble ikke bygd flere fløyer, og vi har heller ikke funnet tegninger 
fra dette arbeidet.

1947
Det gjennomføres puss- og malerarbeider på de tre hovedbygnin-
gene. Ansvarlig entreprenør er Iver H. Jones.

1970
Fargeundersøkelse gjort av teknisk konservator Bjørn Dammann.

1986
Heissjakten i bygningen utvides noen desimeter. Siden heisen går 
gjennom etasjene kjeller til tredje etasje, gir dette oss fire plan-
tegninger med bygningen slik den var i 1986, etter mange år som 
tilhold for medisinerne. Tegningene viser et tilfang av hemser, og 
romoppdelinger som nok har kommet til etter hvert, men noen 
deler, f.eks. plasseringen av heisen, bryter så klart med Sinding-
Larsens prosjekteringstegninger, at det nok er 1986-tegningene 
som viser hvordan det faktisk ble bygd.
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vil bli pusset opp til kontorer for vitenskapelig og administrativt 
personale ved Institutt for offentlig rett. Dette innebærer at et par 
større kursussaler for tidligere fysiologistudenter deles opp til kon-
torer, men ellers vesentlig oppussingsarbeider. (...) Vestbygningen 
blir ikke sprinklet (betongdekker), men forøvrig utstyrt med nye 
ventilasjons-, sanitær- og elanlegg. (...) Glasset i overlystaket må 
skiftes av sikkerhetsmessige grunner.»

Det største grepet som ble gjort, var nok riving av auditoriet fra 
1914, til fordel for tilbakeføring av lesesalen. Trapperom og røm-
ningsveier ble brannsikret, og nye tekniske anlegg ble ført fram 
gjennom kjellergulv og over loftet. Bygningen fikk ny fargesett-
ing, basert på fargetrapp og på eldste farge, etter anbefaling fra 
Riksantikvaren. Vinduer i fasader med mye sol ble forsynt med 
utvendige persienner. Bygningen ble ikke sprinklet, da den har be-
tongdekker. (Siv.-ark. MNAL Ola Natvig)

Det ble ved oppussingen forutsatt “en standard som gir en varig-
het på 40 år før det er behov for en større rehabilitering” (bygge-
programmet).

Bygningen fikk en helhetlig belysningsplan, med et begrenset an-
tall armaturtyper: kuleformede pendler i glass, ment å være del 
av bygningens uttrykk også sett utenfra, lysstoffrørarmaturer, 
fritthengende og fast i himling, og plafonder. Om lysstoffrørar-
maturer skriver SBE i byggeprogrammet: «Det vurderes bruk av 
lysrør type 82 (trebåndsrør) som alternativ til standard gulhvit, 
type 29, der lysfargen har spesiell betydning. Armaturer velges og 
plasseres slik at refleksblending begrenses, og kontrastreduksjon 
ligger innenfor akseptable grenser.»

Byggeprogrammet legger også vekt på et sikringsmagasin, for 
«nasjonens virkelig gamle utenlandske, juridiske boksamling.(...)
bøker fra helt tilbake til 1512, folianter og pergamentinnbundne 
verker. Det dreier seg om flere tusen verker fra 15-, 16-, 17- og fra 

1990
Det medisinske fakultet flyttet høsten 1990 til Gaustad, da “Pre-
klinisk 2” stod ferdig. Bygningen måtte igjen tilpasses ny bruk: 
Det juridiske fakultet, med Juridisk bibliotek. I et brev fra økono-
miavdelingen til direktørmøtet 1991 står det: «Lokalene er svært 
nedslitte, og bærer preg av planløs utbedring og midlertidige til-
tak. (...) Men 1. etasje og kjeller vil gjennomgå en større bygnings-
messig forandring. Det gamle universitetsbiblioteket, som ble om-
bygget til kontorer og auditorier rundt 1913, skal tilbakeføres til 
sin opprinnelige form. (...) 

To relativt store glasstak med underliggende overlys: ett over lys-
gården (kommende bibliotek) i kjernen av bygningen og ett over 
auditoriet i østre del av bygningen, må utbedres og fornyes. Stål-
konstruksjonen skal så langt det er mulig, repareres og bevares, 
men glasset skiftes ut. Det stilles krav til brannglass i overlys og 
vinduer ut mot glassgård i de øvre etasjer, og glasstak over lysgård 
må ha brannventilasjon. 

Kjelleretasjen vil i hovedsak bli bokmagasiner. Et av disse maga-
sinene blir sikringsmagasin for de eldste og mest verdifulle bok-
samlinger (...)

Generelt gjelder det at de originale bygningsdeler skal bevares 
hvis det er teknisk forsvarlig.»

1994
Bygningens østre del ble totalrehabilitert og delvis tilbakeført, del-
vis tilpasset ny bruk. Oppdraget ble utført av Sivilarkitekt MNAL 
Ola Natvig. Natvig skriver i brev 1992: «Underetasjen og 1. etasje 
skal innredes som et Juridisk Sentralbibliotek. (...) Bygningsmes-
sig innebærer dette at 1. etasje i store trekk tilbakeføres til slik 
situasjonen var før UB ble bygget: Sentralrommet var lesesal om-
gitt av biblioteksarealer. (...) Arealene i 2. og 3. etg. blir “befridd” 
for fysiologenes mange lab.-installasjoner og innskutte hemser og 
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begynnelsen av 18-hundretallet. Dette er en aktiv boksamling (...) 
– en tilgjengelig forskningsressurs.» 

For glasstaket ble det i kontrakten (’92) angitt at «Det gamle over-
lystaket er antikvarisk sett meget verdifullt. Glasset og T-jern-
sprossene vil bli fjernet, mens fagverktakstolene og I-profil-åsene 
blir reparert, rustbeskyttet og malt. Det nye glasstaket bygges på 
de gamle åsene.» Endringsmelding fra ’93 oppgir utskifting av 
åser. Notat fra 1991, “prøvevindu trafikkstøymålinger”, ser på nye 
varevinduer og deres effekt: «Det er i dag nye varevinduer på fasa-
der og hjørner mot Frederiks gate og Karl Johans gate.»

Det ble foretatt fargeundersøkelser, for å kartlegge bygningens 
opprinnelige fargeholdning, basert på prøveavdekning på stedet, 
mikroskopisk undersøkelse av pussprøver og sammenligning med 
Groschs bygningsbeskrivelse. Prøvene ble så overlatt til Riksanti-
kvaren, for lagring som dokumentasjonsmateriale.

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.

Refundamenteringen av Domus Bibliotheca innebar å rive opp 
store deler av kjellergulvene. Spor som kan sees etter dette i dag, 
er betongdragere som stikker opp av gulv og ut fra vegger i kjeller. 
Disse kan gjenkjennes på at de ikke har skarpe hjørner, noe en 
typisk gjør i dag for å få en mer robust støpekant. Stålkonstruksjo-
ner langs vegger i kjeller er også fra refundamenteringen. 

I forbindelse med kartlegging av dette arbeidet er det funnet nye 
detaljtegninger av kjellervinduer i tre, “Nye faste vinduer mot Fre-
deriks gate”, med kommentar “nytt ettlags isolerglass”. De fleste 
kjellervinduene i Domus Bibliotheca fremstår som eldre, med el-
dre glass av ulik alder (blant annet en del trådglass, som nå ikke 
brukes i særlig grad). Uvisst om denne tegningen dreide seg om 
reparasjon av utilsiktet skadete kjellervinduer eller planlagt ut-
skifting. 

9



483



484

Bygningsbeskrivelse og verneverdier9
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motsatt side av hovedfasaden, fra Frederiksgate, men i Domus 
Bibliotheca er det indre gårdsrommet bygd inn under glasstak 
(med lesesal i 1. etasje). Fasaden mot hagen er i utgangspunktet 
lik fasaden mot Karl Johans gate, men  har en smal vindusrekke 
under gesimsen. I tillegg er det mindre utbygg og en bakgård 
avskjermet med mur. 

9.3  |  BELIGGENHET OG UTEMILJØ
Domus Bibliotheca er del av universitetets sentrumsanlegg, og lig-
ger som et vestlig sidemotiv i anlegget. Fasadene til de tre hoved-
bygningene vender seg ut mot Universitetsplassen. På baksiden av 
bygningene ligger Universitetshagen, her ligger også Professor-
boligen og Gymnastikkbygningen. Anlegget ligger ved Karl Johans  
gate.

9.4  |  VERNEVERDIER
Sentrumsbygningene betegnes som et av landets hovedverk i ny-
klassisisme, og det regnes også som Christian Heinrich Grosch sitt 
arkitektoniske hovedverk. Domus Bibliothecas eksteriør og inte-
riør har vært igjennom flere endringer og rehabiliteringer i løpet 
av de siste 150 år, men både utvendig og innvendig er bygningen 
av stor betydning for norsk arkitekturhistorie. Bygningen har flere 
eldre bygningsdeler og detaljer med svært høy verdi, rehabiliterte 
bygningsdeler av høy kvalitet underbygger bygningens verdi og 
opprinnelse.

9.1  |  PLANLØSNING OG INTERIØR 
Domus Bibliotheca, tidligere kalt Vestbygningen og Biblioteks-
bygningen, består av tre hovedetasjer og en mesaninetasje mellom 
første og andre etasje, loft og kjeller. Bygningskroppen er rektan-
gulær og danner en indre lysgård. Tilgang til første og andre etasje 
er via hovedtrapp i fløyen mot Universitetsplassen. For å komme 
til hoveddelen av arealer i de øvrige etasjene, må man bruke bi-
trapper; de to hovedbitrappene ligger mot lysgård, en i fløy mot 
Karl Johans gate, en i fløy mot Universitetshagen.

• Kjelleren består i hovedsak av bokmagasiner og tekniske rom, 
samt en undervisningssal. 
• Første etasje er viet biblioteket, med bokoppstillingsplasser, lese-
plasser, kontorer og møterom for bibliotekets ansatte.
• I mesaninetasjen er det kontorer for vit. ass.-er og professores 
emeriti (pensjonerte professorer).
• I andre etasje er det auditorium, vestibyler, ekspedisjon og en 
rekke kontorer, en god del av disse for professorer.
• Tredje etasje ligger høyere enn fasaden og vinduene i den, og 
henter lys og luft inn gjennom et anselig antall loftsvinduer, samt 
mindre vinduer i vegg og varevinduer mot lysgård. 
• I tredje etasje er det en blanding av biblioteksareal, langs Karl  
Johans gate, og kontorer for ph.d.-er og lignende i etasjen for øv-
rig. Der er også forsamlingsrom og lunsjrom.  

9.2  |  MATERIALBRUK OG EKSTERIØR
Domus Bibliotheca er, med unntak av siden mot universitetsha-
gen, tilnærmet lik Domus Academica når det gjelder fasadekom-
posisjon. Fasaden er av tegl, pusset med kalkpuss og malt med 
kalkmaling og silikatmaling og med sokkel og trapper av huggen 
granitt. Hovedfasaden mot Universitetsplassen 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 tofagsvin-
duer i kjelleren. Som Domus Academica har den også inngang fra 
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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
Bygningen er tilkoblet direkte varsling til brannvesenet ved ut-
løst alarm. Brannsikkerheten er Eiendomsavdelingens ansvar. Det 
foreligger ingen pålegg fra brannvesenet per 2014, men bygningen 
vil kunne bli pålagt omfattende, branntekniske tiltak hvis det skal 
gjennomføres større ombygginger.

10.3  |  UNIVERSELL UTFORMING
Bygningen har 3 etasjer. Det er mulig å komme fram for en rulle-
stolbruker til alle rom med litt assistanse. Bygningen har 2 inn-
ganger. Sideinngang fra nord er tilrettelagte for rullestolbrukere. 
Det er 2 reserverte p-plasser for bevegelseshemmede ved Domus 
Media.

Det er 1 heis sentralt plassert i bygningen. Heisens indre mål er 
109 x 155 cm. Dørens åpningsbredde er 89 cm. Det er nødvendig 
med assistanse ved bruk av heisen. En del av dørene i trafikkarea-
ler og inn til fellesfunksjoner har terskelhøyde, åpningsbredde og 
åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil 
tilrettelegging vurderes.

Bygningen har 2 HC-toaletter, lokalisert i 1. og 2. etasje. Det er 
teleslynge i bygningen. Auditoriet har plass for en rullestolbruker, 
men det er nødvendig med assistanse.
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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.

10.4.2 Belysning
Belysningen er en integrert del av arkitekturen og har høy verne-
verdi. Montering av ny belysning gjøres i samråd med Eiendoms-
avdelingen.

Saksbehandlingsregler er omtalt i kapittel 3, pkt. 3.3.
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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 reparasjoner 
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 (2,6-5,4mm)
Finpuss: Weber cal. ?? Hydraulisk finpuss (0,8-1,6 mm)
Kalkmaling: Weber 242 CD-färg

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
 ► Tilsyn bør gjennomføres årlig. Sjekk særlig om- 

råder som er utsatt for fuktighet, som områder 
nær terreng, 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. Klatreplanter bør monte-
res på espalier for å sikre lufting.

 ► 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.

 ► Hvis pussen skaller av, vurder om den har riktig 
sammensetning eller er for sterk.

 ► Hvis malingen flasser, vurder om den er for tett.

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.fl.
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sementinnhold). Ompussing av store fasadepartier 
er søknadspliktig.

 ► Vær obs! på pussens overflate og struktur, bruk 
tradisjonelle metoder.

 ► Hvis pussen er malt, bruk en diffusjonsåpen, mi-
neralsk maling (kalkmaling eller to-komponent sili-
katmaling). Eventuelle moderne, tette/plastbaserte 
malinger bør fjernes ved bruk av kjemikalier og 
vasking med lavt trykk. Tiltaket er søknadspliktig.

 ► Hvis det er store og aktive setningsskader, må 
man vurdere behovet for refundamentering og om-
muring. Tiltaket er søknadspliktig.

 ► Er det mye saltutslag og fukt i kjelleren? Det kan 
tyde på dårlig drenering.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
 ► Sprekker som ikke truer murens bæreevne, tet-

tes med tilpasset puss, fortrinnsvis en kalkbasert 
puss.

 ► Sementpuss/-reparasjoner bør fjernes og erstat-
tes med kalkpuss. Hvis pussen sitter godt, bør 
man likevel vurdere å la den stå – nedhugging kan 
gi store og uheldige skader på tegloverflaten.

 ► Hvis en tradisjonell teglmur med kalkpuss er re-
parert med sementpuss, vil det ofte oppstå spen-
ninger, fuktansamling og skader. Skader utbedres 
med puss tilpasset den opprinnelige, fortrinnsvis 
kalkpuss på eldre murverk. Det er sikrere å velge 
en svak puss (høyt kalkinnhold) enn en sterk (høyt 
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 ► 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 informasjons-

blad: 3.4.2 Vedlikehold av 
grunnmurer, 3.1.1 Murverk: 
Kalkpussing og 3.1. Murverk: 
Kalking

• Drange, Aanensen og Brænne: 
Gamle trehus. Historikk, repa-
rasjon og vedlikehold, 3. utgave 
2011

• SINTEF Byggforsk Kunnskaps-
systemer: 721.111 Eldre byg-
ningsfundamenter og grunn-
murer. Metoder og materialer, 
721.112 Eldre bygningsfunda-
menter og grunnmurer. Utbed-
ring og refundamentering og 
721.211 Fuktskader i kryperom. 
Årsaker og utbedringsmetoder

Bergarten benyttet i sokkel og trapper, er en lys rød/rosa granitt,  
Grorudgranitt, oppkalt etter bruddlokaliteten i Groruddalen. Brud- 
det var i drift fra før universitetsbygningene ble anlagt på 1840-tal-
let. Samme lokalitet ble også benyttet til Stortingets sokkel, løvene 
på Løvebakken, 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 (tilpas-
set i fargen).

 ► Fuktskader i kjeller utbedres ved bruk av damp-
åpne, kalkbaserte produkter, som tillater fuktvand-
ring 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 steinmas-
se 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 til-

svarende 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 kant-
korrosjon. Flekkvise rustangrep fjernes med hard 
nylonbørste eller stålbørste. Ved større avflaknin-

MER INFORMASJON
• SINTEF Byggforsk Kunnskaps-

systemer: 544.221 Bånd- og 
skivetekking med falsede 
tynnplater, 744.202 Skader på 
profilerte takplater og båndtek-
king. 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

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 

11.3  Taktekking med metallplater eller båndtekking

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11

Alle bilder på dette oppslaget er tatt av 
Jøril Finstad, Forsvarsbygg.
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ger kan stålbørste på drill benyttes; vær varsom, 
slik at platen ikke skades. Platen påføres snarest 
en rustbehandlende maling, for eksempel jern-
mønje. Sørg for at overflaten er helt tørr før påfør-
ing; det bør være lav luftfuktighet. Følg produsen-
tens anvisning, og sørg for at behandlingen tetter 
helt; bruk gjerne to strøk. Avslutt med maling/lakk i 
ønsket farge, gjerne linoljemaling 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

Foto: Universitetet i Oslo Foto: Universitetet i Oslo
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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 gir 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 etter tegn til korrosjon/rust eller 
løse stifter/skruer. Sistnevnte kan tyde på råteska-
der 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 tildekker 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 Bibliotheca og de to andre bygningene 
rundt Universitetsplassen er hovedsakelig laget av tre. Vinduene 
har ett 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 restaurerin-
gen av fasadene (sluttført i 2014) viste det seg at de 160 år gamle 
trevinduene var i forbausende god stand. De ble restaurert på ste-
det, uten å bli tatt ut av karm/murverk. 

De mindre vinduene i kjeller- og loftsetasjen er alle utformet 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 mykgjør malingen. Unngå en-
hver 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 utbedrings- 
metode velges deretter. Skjevsetninger i huset kan gi vinduer som 
går trått. Vindusrammene kan også bli skjeve grunnet dårlige 
hengsler/beslag eller løse hjørner. Hvis det ikke er større opprett-
inger 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 kar-
men og veggen. Vindtett-
ende 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 isolasjonsev-
nen. Dette avhenger av 
rammens kvalitet (styrke, 
tykkelse) og bevarings-
verdien til det eksisteren-
de glasset. Nye varevin-
duer kan ha energi- eller 
isolerglass. Tiltaket er 
søknadspliktig.
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MER INFORMASJON
• Riksantikvarens informasjons-

ark: 3.8.2 Vedlikehold av 
ytterdører

• Drange, Aanensen og Brænne: 
Gamle trehus. Historikk, repa-
rasjon og vedlikehold, 3. utgave 
2011

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
Vedlikehold og skadevurdering av tredører følger i prinsippet de 
samme retningslinjene som for vinduer og utvendig panel. Det er 
imidlertid enkelte spesielle forhold:

 ► En dør som «tar» i karmen, bør snarest justeres, 
slik at den ikke påføres mekanisk skade ved åp-
ning/lukking. Analyser årsaken til skaden og velg 
utbedringsmetode deretter. Finn ut om problemet 
skyldes setninger i bygningen eller lokale forhold 
knyttet til dørkarm/-blad. Hvis døra subber på 
grunn av slitte hengsler, legges det inn 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 Bibliotheca 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. 

TILSYN OG FOREBYGGING
Kontroller dørene jevnlig:

 ► Sjekk at døra lett lar seg åpne.
 ► Hjørnejern og beslag ses over, og løse skruer 

strammes.
 ► Beslag kan eventuelt settes inn med vaselin eller 

annet fett.
 ► Undersøk om overflatebehandlingen på utvendige 

dører er slitt og trenger fornying.
 ► Sjekk om det er råteskader.

11.6  Dører av tre

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11
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mange malingslag kan føre til bend på hengslene.
 ► Hvis dørbladet er skjevt, slik at det blir glipe mot 

karmen, kan det monteres en ekstra anslagslist for 
å ta opp skjevheten.

 ► Hvis hengslene er for dårlige til å restaureres, må 
de erstattes av nye. Tiltaket er søknadspliktig.

 ► Eldre låskasser og beslag som har særlig bevar-
ingsverdi, skal bevares. Hvis låsen fungerer dårlig, 
suppler med en ny over/under den gamle. Tiltaket 
er søknadspliktig.

 ► Låser uten bevaringsverdi erstattes av nye med 
samme plassering. Tiltaket er søknadspliktig.

 ► Glassfelt i eller ved døra behandles som vinduer.
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spenninger og store skader, sprekker i stein osv.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
 ► Flekkvise rustangrep fjernes med hard nylonbør-

ste eller stålbørste. Større avflakninger og rust-
angrep kan renses med stålbørste på drill. Vær 
varsom slik at hjørner ikke avrundes eller overfla-
ten skades. Sandblåsing kan i noen tilfeller fun-
gere godt, men må brukes med varsomhet.

 ► Overflaten påføres snarest en rustbehandlende 
maling, helst jernmønje. Sørg for at overflaten er 
helt tørr før påføring, det bør være lav luftfuktighet. 
Følg produsentens anvisning og sørg for at be-
handlingen tetter helt, gjerne to strøk. Avslutt med 
maling/lakk i ønsket farge.

 ► Hvis det er behov for å supplere eller skjøte skad-
de deler av smijern, bør man bruke en jernkvalitet 

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. Ekspan-

derende jern, eller frostsprenging som følge av 
vanninntrenging rundt rekkverk/stolper, kan gi 

11.7  Rekkverk og bygningsdetaljer av smijern og støpejern

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11
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som harmonerer med det 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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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 

MER INFORMASJON
• Riksantikvarens informasjons-

blad: 3.1.1 Murverk: Kalkpus-
sing og 3.1. Murverk: Kalking

• Drange, Aanensen og Brænne 
(2011): Gamle trehus. Histor-
ikk, reparasjon og vedlikehold. 
Gyldendal undervisning

• Askevold, I., Hovind, R., Hur-
um, S., Husaas, B., Nielsen, N. 
P. (1955): Hjemmets vedlike-
hold. Oslo. Teknisk forlag 

Innvendige vegger av mur er tradisjonelt pusset og malt. I tøm-
merhus brukes puss som beskyttelse av treverket og 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 organis-
ke bindemidler (ulike typer oljer og plaststoffer). Slike materialer 
vil ikke på samme måte kunne oppta og avgi fukt. I kjellervegger 
vil det kunne medføre økt konsentrasjon av fukt i veggen. Fukt i 
konstruksjonen vil kunne føre til at maling og puss skaller av og 
på sikt gi mer alvorlige skader. Høy trefuktkonsentrasjon er også 
et av kriteriene for etablering av uønskete mikroorganismer 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:

11.8  Innvendige overflater av puss

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11
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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 bygget.

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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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 
krakelering eller danning av hvitt pulver. Ved bruk 
av polish er det viktig at tidligere lag fjernes ved 

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 så tilsettes  
fargepigment og legges på grov strie. Materialet er omtalt allerede 
på 1600-tallet, men linoleum slik vi kjenner den i dag, ble funnet 
opp av Sir Frederick Walton i 1860. Han etablerte den første lino-
leumsfabrikken utenfor London i 1864. Fram til 1970 var linoleum 
det ledende gulvmaterialet i store deler av verden, og det var om-
kring 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.

FOREBYGGENDE TILTAK
 ► Inngangspartiet bør være utstyrt med rister og 

avskrapingsmatter, som effektivt fjerner grus og 
salt fra sko.

 ► Flekkfjerning bør skje raskt. Flekker av stoffer som 
setter farge, kan gi varige merker. 

 ► Ikke la dammer av vann bli liggende på belegget.

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.

 ► Om en liten del av linoleumsbelegget blir øde-
lagt, bør man forsøke å skifte den ødelagte biten 
framfor å skifte ut hele gulvflaten. Tiltaket er søk-
nadspliktig. Det bør undersøkes om det er mulig å 
skaffe samme type linoleum som eksisterende før 
man benytter en annen type. Utskiftningens om-
fang må også vurderes ut ifra et estetisk hensyn. 

 ► Ved utskifting av større flater linoleum kan man få 
spesialprodusert tilsvarende type linoleum som 
den opprinnelige. Om ikke det lar seg gjøre, bør 
man finne en type linoleum som av utseende er så 
nær den opprinnelige som mulig i farge og møn-
ster. Tiltaket er søknadspliktig.

skuring, slik at man ikke får en opphopning 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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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 av 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 vedlikehold. 
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. 

RENGJØRING
 ► Bruk 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 
med varmt vann og deretter vann. Fugene kan 
derimot ta skade av for sterke syrer.

 ► Grovrengjøring med natriummetasilikat kan gi 

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 alkaiske. 

 
RENGJØRING LIMFARGEMALTE FLATER

 ► Det må IKKE brukes vann! Vannet vil løse opp og 
fjerne malingen.

 ► Flatene kan støvsuges med myk børste.
 ► Rens av flatene foretas med Gumma Panne eller 

Wishab. 

MER INFORMASJON
• SINTEF Byggforsk Kunn-

skapssystemer: 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 Bibliotheca, 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 tradisjonen. 

I romskjemaene er det ihht. 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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gikk på stedet. Man benyttet ren og armert gips. Armeringen be-
stod som regel av grov strie som ble presset ned i våt gips. Større 
arbeider, slik som gesimser, takrosetter og brannmursomram-
minger ble ofte trukket på stedet, der gipsen ble kastet på under-
laget 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. Gips-
ornamenter 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. 

 ► Fjerning av elektriske installasjoner i tilknytning til 
ornamenter bør gjøres på en skånsom måte. 

 ► Undersøk hva slags overflatebehandling som er 
benyttet.

MER INFORMASJON: 
• Drange, T., Brænne, J. og 

Aanensen, H.O. (2011): Gamle 
trehus; historikk, reparasjon, 
vedlikehold. Oslo, Gyldendal 
undervisning

• SINTEF Byggforsk Kunnskaps-
systemer: 770.007 Eldre 
byggevarer; Sement, betong, 
betongprodukter, mørtler, 
naturstein og keramiske pro-
dukter og 740.219 Rengjøring 
av overflater og gjenstander i 
verneverdige 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 rappete, gipstrukne tak. Ornamentene sees 
sjelden på panelte vegger og tak. 

Stukk er den eldste teknikken. Blandingen består av gips, sand, 
kalk og vann. Blandingen er plastisk og enkel å forme, og har kort 
herdingstid. Stukkmassen ble festet til underlaget på samme måte 
som rapping. Dekorasjonene ble formet på stedet etter at massen 
var kastet på underlaget. Bruken av stukk går tilbake til oldtiden. 
Stukken var i hovedsak kalket eller hvitmalt med limfarge. Senere 
ble det vanlig å male stukkarbeidene med mange farger, således 
kunne man illudere mangefarget tre eller marmor. Stukk ble be-
nyttet fram til siste del av 1800-tallet. 

Etter 1850 ble stukkarbeidene gradvis avløst av dekor laget av ren 
og armert gips. Med gips var det ikke nødvendig at arbeidet fore-

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, modeller til riktig form, tilpass 
og gi overflaten riktig tekstur. Benytt skarpe kniver, 
stemjern eller små modelljern. Hvis deler av opp-
rinnelige ornamenter løsner under arbeidet, kan 
de 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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