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SLUTTRAPPORT

Ekstraordinært vedlikehold på Akershus slott

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk gjennomførte i 2007 en komplett tilstandsanalyse av 

bygninger og fortifikasjoner på 14 nasjonale festninger. En rekke inventarer ble vurdert til å 

utgjøre en sikkerhetsrisiko for brukere og publikum. I desember 2008 fremla Forsvarsbygg et 

løsningsdokument og en plan for utbedring av inventarer som utgjorde en sikkerhetsrisiko. 

Et eget forprosjekt for arbeidene på Akershus slotts sydfløy ble godkjent av Forsvarsdepartementet 

og nødvendig finansiering av arbeidene ble stilt til rådighet over post 46 ekstraordinært 

vedlikehold. Takarbeider var ikke inkludert i opprinnelig forprosjekt, men ble tatt med i sikrings-

arbeidene med bakgrunn i takets tilstand og fordi man kunne utnytte stillas som likevel var 

oppsatt i forbindelse med fasadearbeidene.

Øvrig ekstraordinært vedlikehold på Akershus festning er rapportert i egne rapporter:

• Akershus festning. Sluttrapport for strakstiltak på festningsmurer 2008. Oslo, 2009

• Akershus festning — sikringstiltak murer (2009 — 2010). Oslo, desember 2010

• Akershus festning. Sluttrapport 2011 — 2014. Ekstraordinært vedlikehold. Oslo, desember 2014

Arbeidene som er dokumentert i denne sluttrapporten ble gjennomført i 2011.

Sluttdokumentasjonen  er utarbeidet av 
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Utbedringen av øst-, syd- og vestfasaden på 02 Sydfløyen i 2010 ble igangsatt i forbindelse med nødvendig 
istandsetting av vinduene. Sistnevnte ble prosjektert alt i 2006 som et høyt prioritert tiltak på grunn av svært 
dårlig tilstand. Murfasadene på 02 Sydfløyen ble tilstandsvurdert i 2006 der behovet for utskifting av de 
(nyere) sementbaserte fugene fra 1900-tallet ble konstatert.  I forbindelse med finanskrisen 2009-2010 ble 
det bevilget ekstraordinære midler til istandsetting av verneverdige objekter med behov for sikringstiltak. 
Vinduene på denne delen av Akershus Slott ble prioritert. På grunn av store kostnader med stillas m.v. ble det 
besluttet også å gjennomføre istandsetting av utvendig murfasade. Fordi man ikke hadde full oversikt over 
tilstand og potensielle skader bak de sementbaserte fugene, ble omfanget av arbeidet prosjektert med ulike 
alternativer.  Etter at stillaset var ført opp i ni høyder på øst-, syd- og vestside, ble det foretatt en nærmere 
kartlegging og vurdering av skadene med ulikt omfang i alle tre fasader. Først etter dette kunne utstrekning 
av arbeidene med nærmere detaljering av metoder og materialer fastsettes. På grunn av Sydfløyens høye 
alder og svært høye antikvariske verdi ble det gjort en ekstra grundig vurdering angående omfang og 
løsninger. Foruten Riksantikvaren ble fagekspertise i inn- og utland  konsultert. 
Det ble også hentet inn informasjon fra referanseprosjekter, og tatt høyde for å gjøre løpende vurderinger 
underveis i arbeidet.  

Kort relevant historikk for berørte inventarer

Nedre del av Sydfløyen hører til den eldste middelalderdelen av Akershus Slott.  Verneplan for Akershus 
festning anslår at arbeidene på Aksershus slott ble påbegynt en gang mellom 1287 (etter brann i Oslo) og år 
1300. For seksjon 6, Sydfløyen er ca 1299-1304 oppgitt som (eldste) byggetidspunkt. Funn av en innmurt 
trestokk i nederste del av østvegg (se rapport, vedlegg), ifølge C14-analyse, datert til mellom 1230 og 1280 
(trefellingstidspunkt) kan indikere at arbeidene på Sydfløyen ble igangsatt noe før enn tidligere antatt, men 
dette må underbygges av flere funn eller dateringer. 
I  1506-13 skal det ha pågått arbeider på Sydfløyen og mellom 1536 og 1551 ble bygningen forhøyet med en 
etasje. 1577-1578 ble hele første etasje innredet til kirke og  øverste etasje med Romerikssalen omgjort til 
konge- og dronningsleilighet. I 1738-1740 ble trappegavlene og deler av øverste etasje revet og gjenoppført 
med valmet tak samtidig som kirkevinduene ble utvidet og endret til dagens utforming.
1817-1867: Ominnredning av kirken (1820) samt kjeller og loft til lagerformål.
1905-1925: Bygningsarkeologiske undersøkelser og delvis restaurering av kirken av H. Sinding Larsen
1932-60: Bygningsarkeologiske undersøkelser ved Arnstein Arneberg og Gerhard Fisher (1935-40). 
Restaureringsarbeider med bl.a. sandblåsing av vegger foretatt av Arneberg og senere Olav Platou. 
Restaureringsplan og dokumentasjon ikke funnet (NIKU)
1960-1995: Reparasjoner av deler/områder på fasaden utført med sementmørtler. Dokumentasjon mht 
utbedringsarbeider ikke funnet/framlagt.   
2010-2011: Utbedring av tak, vinduer og murliv på Akershus Slott, Sydfløyen

INNLEDNING

Bakgrunn for arbeidene
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Godkjenninger og dispensasjoner fra myndigheter

Riksantikvar (Forsvarsbygg nasjonale festningsverk)

Saken har vært presentert for Riksantikvaren som har blitt innkalt til orienteringsmøte og blitt holdt løpende 
orientert om arbeidene, første gang i koordineringsmøte nr 9 28.10.2009 der man ber om at tiltakene 
beskrives og oversendes til Riksantikvaren med søknad om dispensasjon fra Kulturminneloven §8 første ledd. 
I brev av 25.02.2010 fra Forsvarsbygg nasjonale festningsverk ble det søkt om dispensasjon iht 
kulturminnelovens §8 for nødvendig rehabilitering av Sydfløyens fasader. 
I sitt svarbrev av 11.03.2010 fastslår Riksantkvaren at tiltakene etter nærmere vurdering ikke utgjør fare for 
automatisk fredet kulturminne og dermed ikke krever dispensasjon for fredning.  De planlagte tiltakene anses 
som vedlikehold og kan dermed gjennomføres i tråd med beskrivelsene forutsatt ekstra stor aktsomhet og 
nødvendig dokumentasjon i samråd med Riksantikvarens retningslinjer 
Videre befaringer og kommentarer 
18 mars 2010: Fagmøte: Antikvariske vurderinger i forbindelse med omspekking av Sydfløyen Akershus Slott 
ble avholdt før arbeidene startet med deltagelse fra bl.a.   Riksantikvaren og NIKU
6 juli 2010:  Riksantikvaren ved Harald Ibenholt deltok på særskilt befaring etter avdekking av skader i muren. 

Plan- og bygningsetat (PL)

Tiltaket omfattes ikke av plan- og bygningsloven som søknadspliktig tiltak

Oversikt over bakgrunnsdokumenter (forprosjekt, prosjekteringsgrunnlag osv)

•	 Løsningsdokument. Sikringstiltak på festningene - Prosjekt 2435032.  
15.12.2008
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BESKRIVELSE AV ARBEIDENE

HVA

Hvilke typer arbeider er gjennomført? Beskrives på bygningsdelsnivå

Tiltakene omfattet alle delene av ytre fasader, inkludert vinduer og tak.  Alle vinduer ble tatt ut og 
restaurert på verksted. Samtlige vinduer ble oppmalt med linoljemaling, også kirkevinduene som tidligere 
var lakket (se egen FDV-rapport). På taket ble det utført reparasjoner og lagt ny takpapp over hele 
takflaten (se egen FDV-rapport). Eldre takrenner og nedløp erstattet med nye kobberrenner. På østre, 
søndre og vestre fasade er det foretatt omfattende omspekking med fjerning av eldre KC og sementmørtler 
og respekking med kalkmørtel. Den mest omfattende delen av arbeidene i 2010 ble utført på nedre del 
av muren i området som regnes som sikker middelalder. På nordre del av vest- og østsiden (nærmest 
hhv. Skriverstuefløyen/seksjon 9 og Fruerstuehuset/seksjon 4 sto imidlertid fugenes godt med få skader 
og med mange små, men relativt godt bevarte spor av eldre kalkfuger. Innerste/nordre del av disse to 
veggene ble derfor ikke utbedret. Bortsett fra dette ble så godt som alle KC og sementfuger meislet ut fra 
stillasnivå 4 og nedover (under kirkevinduene). Noen mindre områder inn mot Mausoleet på sydsiden samt 
nederste del av murfuten på vestsiden utgjør et unntak. Forsøk viste at fjerning av nyere og svært hard 
sement medførte så høy risiko for at underlaget ble skadet at disse punktene eller områdene ble utelatt.  
Alle fuger i nedre del av muren i middelalderdelen ble pinnet ut og respekket med en fet og svak naturlig 
hydraulisk kalk (NHL 2). Rundt den opprinnelige hovedporten mot syd ble det i tillegg gjort injisering med 
kalkmørtel for å hindre utfall av portal og for å unngå store ommuringer og endringer. Fra stillasnivå 5 
og oppover ble det kun foretatt reparasjon av skadde områder og fuger. I disse områdene ble det brukt 
NHL 3,5 som i større grad samsvarer med omkringliggende KC-mørtel.  Det samme gjaldt omspekking 
av smyg rundt samtlige vinduer samt reparasjoner i vindusbuene over flere av disse (se tegninger samt 
prosessdokumentasjon for hver stillashøyde).

Vinduenes tilstand var svært dårlig med fare for utfall. Sterk eksponering og slitasje på fasaden etter 
avhugging av puss på 1920-30-tallet  samt feil materialbruk med etterspekking med sement gjorde 
at det var behov for å utbedre fugene. Tilstanden kunne først undersøkes grundig etter at stillaset var 
kommet opp. På øvre del av de tre fasadene var fugene relativt porøse (antatt kalkrike) og med få skader 
med unntak av en del riss, spesielt i områdene under vinduene. Nedre del av veggflatene hadde større 
skader i fugene i tillegg til at det var en rekke skader med avskalling og frostsprenging i overflater på 
natursteinmuren.

Tilstand som avdekkes under arbeidene

Fjerning av sementfuger, spesielt på de nederste stillasnivåene medførte store utfall av mindre stein og 
pinningsstein noe som viste at det var store frostskader i den kalkskiferrike natursteinen. Nedre del av 
vegg, spesielt på sydsiden, bar preg av reparasjoner og mulige endringer. Mange av reparasjonene var 
av antatt høy alder, med større felt som var utbedret eller utfylt med middelaldertegl. I nyere tid (etter 
2. verdenskrig) er flere større steiner tatt ut og erstattet med mindre stein innsatt i betong noe som har 
medført tap av kulturminneverdi. På de øverste stillasnivåene bar gjenbrukt kvaderstein som antas å 
stamme fra eldre middelalderbygninger i Oslo eller på Akershus, preg av til dels sterk slitasje. Dagens 
tilstand på en hjørnekvader med dekorativ uthugging på stillasnivå 7, hjørne syd/øst,  kunne sammenlignes 
med et bilde av den samme steinen fra 1930-årene. Skråhugging og liljedekor som er godt synlig på 
bildet som ble tatt få år etter at pussen ble hugget av, er i dag nesten utvisket. På to fortanningsstein 
(utkragende stein) på stillasnivå  5 (hjørne syd/øst), ble det påvist loddrette sprekker som kan bebude 
fare for brudd/utfall.  Utkrassing av fuger og nærmere undersøkelser rundt den gamle Hovedporten viste 
at det var flere mindre brudd og utglidinger i selve den klebersteinmurte murbuen. Sammen med funn av 
større hulrom inne i muren rundt selve åpningen viste dette at den gamle Hovedporten fra ca 1300 hadde 
manglende stabilitet og at det her kunne være fare for nedrasing og kritisk tap av kulturminneverdi.

Tilstand før tiltak
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HVOR

Hvor på inventaret er arbeidene gjennomført /hvilke områder er det utført arbeid på?  
Henvis til skisser/foto med markering

               
Det vises til prosessdokumentasjon før, under og etter at utbedringene 
ble gjennomført 

NÅR

Gjennomføringsperiode, spesielt når de ulike arbeidene er gjennomført (for eks mørtelarbeid), 
tildekkingsperiode osv

09.03.10: Forutgående oppstartmøte 
15.03.10: Første byggemøte. Stillasarbeid igangsatt. 
April 2010: Arbeidet med utkrassing av fuger igangsatt
Mai-juni 2010: Arbeidet med refuging med kalkmørtel igangsatt.  Spekkearbeidet i hovedsak fullført  i 
juli/august med unntak av området rundt Hovedporten mot syd. Sistnevnte inkludert første gysing ble 
gjennomført ila høsten 2010. Området rundt porten ble pakket inn med frostbeskyttelse 
Juli 2011: Injisering rundt Hovedportalen: På grunn av lekkasjer gjennom muren og fordi denne delen 
av arbeidet ble gjennomført sent på året, ble resterende del av injiseringsarbeidet gjennomført først 
sommeren 2011

HVEM

Hvem har utført de ulike arbeidene

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Utvikling Øst v Dag-Arne Johansen
Prosjektledelse: Forsvarsbygg Utvikling ved Trygve Ellingsberg
Antikvarisk Rådgiving: Forsvarsbygg nasjonale festningsverk ved Britt-Alise Hjelmeland og Anders Joneid
Murteknisk rådgiving og byggeledelse: Mur-sentret v Morten Langvik. Øvrige: A.L. Høyer v/Knut Audum og 
Liv Odden (tidligere tilstandsvurdering)
Prosjektbeskrivelse:  Multiconsult AS
Murerarbeid: Buer og Bratfoss AS. 
Vindusrestaurering: Østfold Bygg- og Vindusrestaurering AS, Fredrikstad
Takomlegging: Optimal entrepenør AS, Økern Oslo
Prøvetaking mur: NIKU ved Annika Hauen og Regin Meyer. Tynnslipsanalyser ved  Annika Haugen
og Ellen Hole 
Konsolidering av dekorerte og skadde steiner: NIKU ved Hilde Berntsen 
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HVORDAN

Hvilke metoder er anvendt?

Murerarbeid: 
I tilbudsgrunnlaget beskrives både en fullstendig utskifting av alle sementbaserte fuger samt en alternativ 
utførelse med delvise lokale utbedringer av fuger og teglstein. Redusert omfang med en delvis utbedring 
ble valgt. Dette medførte i hovedsak fullstendig utbedring av fuger på nedre del av de tre veggene mens 
det på øvre del av muren kun ble utført reparasjoner av synlige skader. Teglstein ble i svært liten grad 
skiftet ut med unntak av områder under vinduene som ble murt på nytt med resirkulert, eldre tegl. 
I tilbudsgrunnlaget er det i utgangspunktet beskrevet hydratkalk eller våtlesket kalk som basis for 
mørtel med forbehold om analyser. Etter en samlet vurdering ble det i stedet valgt en noe sterke naturlig 
hydraulisk kalkmørtel.

Hvilke materialer er brukt?

Murerarbeid:
NHL 2 St. Astier blandeforhold 1:2, sand 0,4mm
NHL 3,5 St. Astier blandeforhold 1:2, sand 0,4mm
Injiseringsmørtel: NHL 3,5 St. Astier, blandeforhold 1:1, sand 0-0,4mm
Vinduer utvendig: Allbecks linoljemaling, S7005 G20Y
Vinduer innvendig Kristian IV’s sal: Herdins oljebeis blanding: Mahogny 902; 1 del, mahogny brun 913; 
1 del, mørk eik 925; 1 del + brekt med Corpus brekkfarge grøn Umbra. Innvendig bunnforing: Allbecks 
linoljemaling: S8000N
Vinduer innside Slottskirken: Innvendig ytterrammer + varerammer: Trestjerners klarlakk
Takstein: Koramic P451, Pottelberg glasert. Mot nord gjenbruk av eksisterende stein
Se for øvrig vedlegg

Spesielle riggforhold?

Nederste del av muren på sydsiden ble tildekket med presenning mot regn og frost vinteren 2010-
2011. Årsaken var at siste del av arbeidene ble utført på høsten i dette området. Det også ble utført 
injiseringsarbeid sent på året  En svært kald vinter, samt oppvarming bestående av en mindre ovn var 
i liten grad tilstrekkelig til å holde murens overflate frostfri. Dette hadde antagelig liten betydning for 
injiseringsmørtelen som ble tilført indre deler av muren. Resterende del av injisering ble gjennomført 
sommeren 2011. 

HVORFOR

Begrunnelse for løsninger

Utbedringen ble avgrenset fra en prosjektert helhetlig utskifting av alle sementbaserte fuger til kun 
å omfatte områder med store skader og der det var fare for at det historiske underlaget ble skadet. 
Det ble valgt en fet kalkmørtel med svak naturlig hydraulisk styrke (NHL 2) som skulle samvirke, men 
samtidig skille seg ut fra det historiske underlaget. I prosjektet valgte man også å bruke en standardisert  
ferdigmørtel for å oppnå en ens og sikker utførelse på ulike deler av veggen. For å unngå spenningsforhold 
mellom eksisterende mørtel og reparasjonsmørtel ble det på øvre del av veggen og der det bare ble utført 
mindre reparasjoner og utbedringer ble det anvendt en mørtel med noe høyere styrke, NHL 3,5.  
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Evaluering av prosessen og resultatet

Det var tett kommunikasjon gjennom hele prosessen med de utførende som viste interesse og en positiv 
innstilling til arbeidet. Arbeidet ble stoppet ved et par tilfeller på grunn av noe rask og grov framdrift, 
spesielt i den tidlige fasen. For å øke forståelsen for arbeidet innhentet man fagekspertise fra Nidaros 
Domkirke som jobbet sammen med de utførende på stillaset over to dager. Utenlandsk arbeidsstokk ga 
i noen tilfeller språklige problemer og førte til mindre misforståelser i forhold til utførelse og detaljering. 
Utforming av nye kalkfuger må imidlertid karakteriseres som tilfredsstillende med visuelt godt resultat.  

ANDRE FORHOLD

Spesielle forhold eller funn gjort underveis

Under arbeidene i 2010 ble det funnet en innmurt trestokk i nedre del av murvegg på østfasaden, 
stillasnivå 1. En bit av denne ble sendt til analyse for C14-datering. Resultatet angir at treet ble felt mellom 
1230 og 1280. Dersom man går ut fra at trevirket til festningen i hovedsak ble felt for å brukes nettopp her, 
kan resultatet indikere at arbeidene på Sydfløyen ble igangsatt noe før enn tidligere antatt.  På stillasnivå 
2 på sydsiden ble funnet et loddrett skille i muren som reiste spørsmål om det viste en tidligere dør- eller 
bueskytteråpning. Undersøkelser av murens innside ga imidlertid ikke videre holdepunkter for dette. 
Avdekking av skader forårsaket av frostsprenging samt slitasje på eksponerte muroverflater som følge av 
tidligere nedhugging av puss var store, spesielt på natursteinsmuren i nedre del av veggen og på kvaderne 
i øvre del av muren.  Fugene i den teglmurte, øverste etasjen (Romerikssalen) var imidlertid porøse og sto 
bedre enn antatt med få skader på den historiske renessanseteglen. Den relativt gode tilstanden utvendig 
og ingen påviste skader mht fukt eller lignende innvendig, gjorde at man valgte å ikke hugge eller krasse 
ut fugene her, et tiltak som ville medført fare for å ødelegge originalmateriale (teglstein). Det samme gjaldt 
på deler av den natursteinsmurte veggen der man også kunne konstatere at det ved tidligere refuging var 
gjort et relativt omsorgsfullt arbeid med å synliggjøre eldre kalkfuger.   

Konklusjoner fra analyser av historisk materialbruk

Kalk fra Asker og Bærum er med høy grad av sikkerhet blitt brukt ved Akershus festning fra tidlig 
middelalder og frem til slutten av 1800-tallet.  Analyser av slik mørtel har vist at denne i varierende grad 
har vært svakt hydraulisk.  Målet om å bruke en mest mulig autentisk historisk mørtel er svært vanskelig 
å oppnå i tillegg til at bygningsmiljøet og den historiske situasjonen er endret etter at den beskyttende 
pussen ble hugget ned på slutten av 1800-tallet.  En relativt fet (1:2) ferdigmørtel NHL 2 ble valgt fordi den 
styrkemessig kan sammenlignes med den historiske mørtelen (ref Seir materialanalyser), og fordi man over 
lengre tid har hatt gode erfaringer med slik mørtel i tilsvarende bygg (ref Scottish Lime Centre). Det var 
også viktig for å få et ens produkt som ettertiden kan skille ut fra den autentiske eldre historiske mørtelen 
som er fetere og har mer varierte og grove tilslag (sand). 
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VEDLEGG

Vedlegg Beskrivelse

Vedlegg 01 NIKU Oppdragsrapport tynnslipsanalyser

Vedlegg 1.1 NIKU Tegninger og foto ved prøvesteder

Vedlegg 1.2 NIKU Tynnslipsanalyser, resultater

Vedlegg 02 NIKU Oppdragsrapport Konsolidering av tre dekorerte kvaderstein

Vedlegg 03 NTNU Dateringsrapport Treprøve C14

Vedlegg 04 DEKLARATIONSBLAD NHL3,5 injiceringsmørtel 0-0,4mm

Vedlegg 05 NIKU Fargeundersøkelse av vinduer
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STILASHØYDE 
1 - 9  
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STILASHØYDE
SYD RAD 1 Syd stillashøyde 1a-b: Sydfløyens opprinnelige hovedport 

før rehabilitering.

SAMMENDRAG: 

Veggfelt og murfot i naturstein nederst på sydveggen med den opprinnelige buede hovedporten (1300) inn til 
Akershus festning. Fra veggens laveste punkt ved hovedporten mot vest skråner terrenget oppover mot øst. 
På flere punkter stikker fjellet opp og danner nederste del av murfoten

BESKRIVELSE OG FUNN: 
Murlivet har stor variasjon av steintyper med ulik størrelse og form. Innslag av innfylte felt med teglstein i mid-
delalder-, renessanse- samt noe nyere formater.Spissbueportal av hugget kleberstein. Omfattende rester av hvit 
kalkslemming og puss (tykkere lag) på steinene i store deler av de nederste partiene.

SKADER: 

Alle fuger etterspekket med sement etter tidligere fjerning av puss. Mye porøs kalkholdig stein som er sprukket 
og skadet i ytre murflate pga manglende beskyttelse. Sammenhengende teglfelt indikerer tidligere utskiftninger 
av skadet stein. Bak sementfugene (etter utkrassing) en hel del hulrom/kratere som indikerer frostsprening og 
utvasking av mørtel, spesielt rundt hovedport. Den fint hugne portbuen hadde en rekke skader, bla nederst mot 
øst og kan ha stått i fare for å falle ut

UTBEDRING: 
Sementfuger krasset ut og erstattet med naturlig hydraulisk kalk/NHL2. Gammel pinningsstein som falt ut under 
utkrassing ble gjenbrukt og supplert med ny stein. Rundt hovedport ble det foretatt injisering med kalkmørtel 
gjennom slanger som alternativ til større uttak av stein og ny oppmuring for å fylle de store hulrommene. 
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Syd 1b mot trappen i indre borggård. 
Trappen med innfelt stolpe i veggen ser 
ut til å være av nyere dato. Til venstre 
et reparasjonsfelt med gule 
teglstein i smale formater, muligens 
renessansetegl av samme type som 
øverst utenfor Christan 4. sal 

Syd 1b-c: Midt på fasaden er fjellet en 
del av murfoten

Syd 1d: I nederste del av murfoten inn 
mot mausoleet er det satt inn et større 
felt med rød teglstein i smale formater

Syd 1a: Det nederste området inntil 
borggårdsmuren er preget av til dels 
hardhendte reparasjoner med ulike 
typer betongsementmørtler, men har 
likevel rester av små, men godt synlige 
rester av historisk kalkhvitting.

Hjørne mot vest med rester av eldre 
fugemørtel med kalk Til venstre inner-
ste del av Jomfrugårdens geværgalleri 
(oppført ca 1775) som danner en mur 
rundt indre borggård.

16



SYD   1

Syd 1a: Hovedport øvre del

Syd 1a Hovedport nedre del. Til høyre:
øverste del av område vest for porten.

STILASHØYDE 
SYD 

RAD 1
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DOKUMENTASJON ETTER 
UTKRASSING AV SEMENTFUGER

Syd 1a: detalj murfot vest for Hovedport

Syd 1a: Område vest for Hovedport, inn mot mur rundt indre borggård.

Syd 1a: Detalj ved murbue ca en 
meter opp fra bakken vest for 
Hovedport

Syd 1a vestside av murbue

Syd 1a detalj av pinning (utfylling etter 
ødelagt stein?) vest for murbue

Syd 1a: Skade ved vestre bueansats

Syd 1a, østside port. Mulig avbrukket stein 
fra port innsatt inntil østre bueansats

18



SYD   1

Syd 1a: Øverste del av murbue og murbue innside. Merk den systematiske bruken 
av smal, sort stein til stabiliserende pinning inne i murverket

Syd 1a. Murfot øst for hovedport. Til høyre er området delvis fuget og klargjort for 
injisering av kalkmørtel gjennom plastslanger

Syd 1c-dSyd 1b ved fjellfot Syd 1b-d

STILASHØYDE 
SYD 

RAD 1
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 
ETTER UTBEDRING

Den gamle hovedporten inn til Akershus 
slott fra ca år 1300 hadde flere skader 
og sto i fare for å kunne rase ut dersom 
man foretok dypere inngrep i murverket. 
For å unngå nedtaking av hele eller deler 
av muren foretok man en injisering med 
kalkmørtel (se egen rapport). På grunn 
av lekkasjer ble arbeidet først fullført 
sommeren 2011

Syd 1a-b oversikt mot trapp

Syd 1a. Området rundt Hovedporten etter 
utbedring.
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STILASHØYDE 
SYD 

RAD 1

Syd 1d (samt 2-3d) mot mausoleet

Syd 1-2 b-c. Murfot med 
oppstikkende fjell

STILASHØYDE 
SYD 

RAD 1
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SAMMENDRAG: 

Veggfelt i naturstein i nederste del av sydvegg. Nederste del av gjenåpnet dør til Lønngangen, middelaldervindu 
(tidligere bueskytteråpning) samt et mindre vindu mot Mausoleet (se stillashøyde 3 syd) deler opp veggflaten. 
Utvendig murvegg er avgrenset av Mausoleets vegg. Den innebygde delen av veggen (inni Mausoleet) ble ikke 
omfattet av prosjektet.

BESKRIVELSE OG FUNN

Veggflaten er i hovedsak murt av naturstein i vekslende formater og skift. Innslag av innmurt tegl i middelal-
derformater, spesielt i området rundt tidligere middelalderdør i vest, antagelig utført som reparasjoner eller som 
erstatning for skadd stein. Også innslag av nyere reparasjoner med stein satt i betong. Omfattende rester av eldre 
kalkslemming/puss på steinoverflatene. Spor i murverket indikerer at murverket over og rundt den opprinnelige 
Hovedporten kan ha gjennomgått flere endringer og reparasjoner. Tilhugget stein, mulige kvadere ved vestre 
hjørne, tilsvarende dem man finner lengre opp i veggen, kan tyde på reparasjoner på 16-1700-tallet Et loddrett 
skille i muren (2b) ser ut til å indikere en tidligere åpning, men dette kunne ikke verifiseres i forhold til kor-
responderende åpninger på murens innside. En trepinne som ble funnet i ytre del av fuge nær den gjenåpnete 
døren ble registrert, men ikke tatt ut for analyse.

SKADER: 

Alle fuger var etterspekket med sement av lys, grå farge. Forvitringsskader i flere stein.

STILASHØYDE
SYD RAD 2 Oversikt fra vest etter utkrassing av sementfuger
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Parti av murvegg med markering for innmurt trepinne
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Syd 2b detalj: Stein med rester av tidli-
gere kalkbehandling. Til venstre skillet i 
muren som reiste spørsmål om det viste 
en tidligere dør- eller bueskytteråpning

Syd 2b: Område vest for middel-alder-
vindu. Merk ny stein (tredelt) innmurt 
i betong midt på bildet. Nederst til 
venstre mulig spor av tidligere åpning.

Syd 2a: Hjørne mot vest. Innslag av 
større reparasjonsfelt der man har satt 
inn middelaldertegl i store formater. I 
hjørnet mot vest, nederst, er det murt 
inn kvadere av ortocer-kalkstein som 
kan være sekundære.

Syd 2a: Område vest for dør
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SYD   2

Syd 2c, oversikt fra øst etter at treet inntil veggen var fjernet

STILASHØYDE 
SYD 

RAD 2
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Syd 2a, ved området 
øst for gjenåpnet dør til 
Lønngangen ble det fun-
net en innmurt trepinne/
flis (øverst i midten i det 
lyse feltet) . Treflisen ble 
ikke tatt ut og ble tildek-
ket av nye kalkfuger, 
men kan være aktuell for 
senere dateringsanalyser 
(se funn stillashøyde 1 
østvegg)

Syd 2b: Område øst for 
middelaldervindu

Syd 2b: Område vest for middel-alder-
vindu. Merk ny stein (tredelt) innmurt 
i betong midt på bildet. Nederst til 
venstre mulig spor av tidligere åpning

Syd 2a, ved området øst for gjenåpnet dør til Lønngangen ble det funnet en inn-
murt trepinne/flis (til venstre over blå merketape). Treflisen ble ikke tatt ut og ble 
senere tildekket av nye kalkfuger, men kan være aktuell for senere dateringsanaly-
ser (se funn stillashøyde 1 østvegg)
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SYD   2ETTER UTKRASSING 
AV SEMENTFUGER

SYD RAD 2

Syd 2a: detalj reparasjonsfelt med 
gammel teglstein. Til høyre en 
større, grå stein som ser ut til å være 
en nyere/yngre reparasjon

Syd 2b: Sprekker under middelaldervindu Syd 2: Store utfall av stein og steinskall 
under utkrassing

Syd 2b: oversikt fra vest Syd 2 c, parti lengst mot vest. Steiner 
med rester av kalkpuss. Nyere stein 
innsatt i betong (til høyre midt i bildet)

Syd 2b (sjekk): Parti med nyere stein 
innsatt i betong
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 
ETTER UTBEDRING

Syd 2a-d, oversikt. Beskyttende plast ble satt opp over den gamle hovedporten under.

Syd 2a hjørne mot vest. Den nye 
kalkmørtelen er ennå fersk med grålig 
farge.

Syd 2a øst for dør. Trepinnen som ble 
funnet mellom de to store steinene 
øverst er her overfuget med kalkmør-
tel. Injiseringsarbeid rundt hovedporten 
under ga behov for ekstra plastbeskyt-
telse

Syd 2b-c oversikt. 
Middelaldervindu øverst til venstre
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SYD   2

Syd 2d, området innerst ved mausoleet

Syd 2b under 
middelaldervindu

STILASHØYDE 
SYD 

RAD 2
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Stillashøyde 3 syd sett fra hjørne mot vest før utbedring

STILASHØYDE
SYD RAD 3

SAMMENDRAG: 

Veggliv i naturstein i nedre del av sydvegg delt opp av tre mindre vindusåpninger og øverste del av gjenåpnet dør 
til lønngangen.

BESKRIVELSE OG FUNN: 

Veggflaten er i hovedsak murt av naturstein i vekslende, rektangulære formater i lyse, grågul farger. I det ytre 
murlivet innslag av teglstein i store middelalderformater som er brukt både som pinning og i sammenhengende 
felt som utfylling og som antatte reparasjoner etter skadet stein som er tatt ut. Innslag av nyere oppmuring ved 
døråpningen mot vest. Et av vinduene har steinomramming og har opprinnelig middelalderpreg. Rundt de to 
øvrige vinduene er det teglstein, det vestligste av disse med bueomramming, Små rester av puss på steinflater i 
midtre og indre del av muren..

SKADER: 

En hel del riss og skader, spesielt i vestre del av veggen og nær hjørnet. Sprekker i mange steiner med til dels 
svært porøse overflater. I et området nær mausoleet er det gjort nyere reparasjoner med hard sementmørtel

UTBEDRING: 
Sementfuger mellom steinene ble i sin helhet krasset ut og erstattet av kalkmørtel styrke NHL 2 med unntak av 
mindre partier nær mausoleet der fugene var så harde og dype at man risikerte skader på steinene. Et større tre 
inntil veggen ble her fjernet.
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Syd 3b: Lite vindu med teglbue 
og sidefelt

Syd 3b: I et opprinnelig skyteskår fra 
middelalderen er det satt inn et smalt 
vindu

Syd 3d: Vindu inn mot mausoleet avfotografert før fullføring av stillas. Området 
rundt ser ut til å være endret og utfylt med teglstein. Åpningen er på høyde med 
skyteskåret til venstre og kan opprinnelig ha vært et skyteskår fra samme periode.

Syd 3a område vest for dør.
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SYD   3
Syd 3 c-d: Stein i større rektangulære 
formater veksler med utfyllende rader 
liggende stein i små og smale formater 
(nederst) i en form for utpinning som 
er typisk for større deler av de nedre 
områdene fra middelalder. Rester av el-
dre kalkbehandling på enkelte steiner. 
På den store, bare steinen til venstre 
er deler av steinens ytterskall falt av, 
antagelig grunnet frostsprenging

Syd 3a: Området på østsiden av dør er 
murt av stein i større og mer irregulære 
formater

Syd 3b sett fra øst med to av 
vindusåpningene

Syd 3b: I et opprinnelig skyteskår fra 
middelalderen er det satt inn et smalt 
vindu

Syd 3c-d inn mot mausoleet før og 
etter fjerning av vegetasjon

STILASHØYDE 
SYD 

RAD 3
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ETTER UTKRASSING 
AV SEMENTFUGER
SYD RAD 3

Syd 3a: Hjørne mot vest Syd 3a: Område mellom vestre hjørne og 
gjenåpnet dør

Syd 3a: Felt på vestsiden av 
gjenåpnet dør

Felt øst for gjenåpnet dør. Ved døråningen 
er det murt inn en del store steiner i dels av-
rundete formater som avviker fra de mer 
rettliggende lyse steinene som dominer i 
området

Syd 3a-b: Område ved gjenåpnet dør

Den relativt flate murbuen over døren 
er slått (satt opp) ved bruk av såkalt 
rådhustegl, av samme type som ble 
brukt på Oslo Rådhus
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SYD   3

Syd 3b: Felt mellom gjenåpnet dør 
og buevindu

Syd 3b detalj ved buevindu Syd 3b: Middelaldervindu, øvre del. 
Steinen over vindu ser ut til å ha vært 
reparert, se også bilde over

Syd 3b østre parti er preget av veks-
lende typer stein og loddrette riss/
overganger som kan tyde på utskift-
ninger i muren

Syd 3c: midtre parti Syd 3d, parti lengst mot vest

ETTER UTKRASSING 
AV SEMENTFUGER

SYD RAD 3
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 
ETTER UTBEDRING

Syd stillashøyde 3, oversikt fra hjørne i vest etter utbedring

Syd 3 a mot hjørne i vestSyd 3a ved reåpnet dør
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SYD   3
Syd 3b: Buevindu etter utbedring av fuger Syd 3b: oversikt med middelaldervindu og buevindu

Syd 3c: Frostskadet stein  og stein-
overflater med eldre kalkbehandling

Syd 3d: Område ved vindu etter utbedring. Synlige rester av 
eldre mørtel er fortsatt synligeSyd 3 c oversikt mot vest

Syd 3c-d oversikt mot Mausoleet

STILASHØYDE 
SYD 

RAD 3
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Syd stillasnivå 4: Oversikt etter utkrassing av fuger

SAMMENDRAG: 
Omfatter veggliv i naturstein under og mellom kirkevinduen samt parti over mausoleets tak

BESKRIVELSE OG FUNN: 
Veggflate murt i naturstein. Innslag av kvadere (tilhugget stein) på sidene av hvert vindu. Fugene etterspekket 
med sementmørtel i etterkant av at pussen ble fjernet. Rester av puss på ytre steinflater. Det er usikkert om de 
smale spaltene under hvert vindu, gjenmurt med sement, tidligere var rester av eldre luftespalter, eller om spal-
tene kan være rester etter tidligere vindusåpninger som man kjenner til var smalere.

SKADER: 

En hel del riss og skader i fugene, spesielt under vinduene. Flere større steiner som ser ut til å være skadet 
av frostsprenging, spesielt i området nærmest hjørne mot vest.

UTBEDRING: 
Sementfugene fra kirkevinduene og ned ble krasset ut over hele veggflaten og deretter etterspekket med 
kalkmørtel styrke NHL 2.

STILASHØYDE
SYD RAD 4
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Syd 4 d-f : Område mot mausoleums-
taket etter at tre som vokste inntil 
veggen ble fjernet og før sementfu-
gene i området ble forsøkt fjernet. Her 
var det gjort en del nyere reparasjoner 
med svært harde sementmørtler som 
var vanskelig å krasse ut uten å skade 
steinene. For å unngå dette ble det 
derfor besluttet å la være å pigge ut de 
hardeste fugene

Syd 4 oversikt fra øst. Vinduer tatt ut 
for utbedring

Syd 4 b: Rest av kalkmørtel på steiner 
og i fuger ved vindus-hjørnet

Syd 4 c: Område under vindu

Område under vindu med gjenmurt, smal spalte. 
Til høyre en avvikende grønnfarget stein

40



SYD   4

Syd 4 a ved takrenne Syd 4 b: Område under vindu med dype riss

Syd 4 c under vindu Syd 4 d mot mausoleumstak etter fjerning av tre

ETTER UTKRASSING 
AV SEMENTFUGER

SYD RAD 4
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 
ETTER UTBEDRING

Syd 4 a: Hjørne mot vest

Syd 4 c. Område under vindu utbedret med kalkmørtel og resirkulert tegl
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SYD   4

Syd 4 d-f mot mausoleumstaket

Syd 4 b mot vestre hjørne

STILASHØYDE 
SYD 

RAD 4
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STILASHØYDE
SYD RAD 5

SAMMENDRAG: 

Omfatter midtre del av kirkevinduene med mellomliggende murfelt og sider/hjørner

BESKRIVELSE OG FUNN: 

Veggflatene murt i naturstein og kvadere (tilhugget stein) som omramming av hvert vindu. Enklere tilhugne kva-
dere i hjørner og murliv (sammenlignet med nivå 6) og kun mindre innslag av teglstein som utpinning. Kvadere 
som omrammer vinduer og teglstein i middelalderformat er sekundære, og antatt gjenbrukt fra eldre bygninger på 
Akershus festning, byen eller Hovedøya. En stein med årstallet 1739 innhugget ved vindu 1 (5a) ser ut til å angi 
det nøyaktige tidspunktet da de nye vinduene ble satt inn. På østre hjørne er det en fortanning med to utkragende 
steiner (5e) som hadde forbindelse med den tidligere muren som gikk mot Jomfrutårnet. Et innhugget ”kors” i 
kvadersteinen over, kan ha vært et dørbeslag. Noe funn av eldre kalkmørtel på stein fra eldre grovslemming eller 
puss, bl.a. på kvadere ved vinduer. Murliv i helhet omspekket med 1900-talls sement med relativt porøs overflate 
(antatt KC-mørtel).

SKADER: 

En del riss i fuger mot vestre hjørne, øvrige fuger i hovedsak i god stand. Tilløp til oppsprekking i utkragende 
stein (fortanning) hjørne øst (5f) Vindusrammer i eik sterkt nedslitt.

UTBEDRING: 
Sementfuger rundt vinduer erstattet med kalkfuger. Konservering av utkragende stein samt av kvader med inn-
hugget årstall (se rapport NIKU). Konservering av vinduer.

Stillashøyde 5 sett fra vest før utbedring
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Parti av Sydfløyen etter restaurering. Steinen med lysere overflate 
på venstre side av vinduet har årstallet 1739 innhugget
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Syd5f: Fortanning med innhugget 
”kors” i steinen over

Syd 5 a: Innhugget årstall 1739 i kvader inntil kirkevindu kort tid etter at steinen 
var konservert (se rapport NIKU)

5a hjørne mot vest 5a felt ved vindu. Til høyre nederst 
stein med innhugd årstall

5b mellom vindu 1 og 2
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SYD   5

5c mellom vindu 2 og 3 5d mellom vindu 3 og 4 5e mellom vindu 4 og 5

5f øst for vindu 5

5 f: Hjørne mot øst med fortanning og 
uthugd ”kors” i steinen over

STILASHØYDE 
SYD 

RAD 5
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 
ETTER UTBEDRING

Syd 5 a: Med unntak av vindussmygene som fikk nye kalkfuger, ble det kun utført 
mindre reparasjoner med kalkmørtel som her på hjørnet av stilashøyde 5
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SYD   5

Syd 5 d-e: Ferdig utbedret vindu med nye kalkfuger rundt rammen

STILASHØYDE 
SYD 

RAD 5
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Stillashøyde 6 sett fra øst før utbedring

SAMMENDRAG: 
Omfatter øverste del av kirkevinduene med murbuer og mellomliggende murliv.

BESKRIVELSE OG FUNN: 

Veggflatene murt i naturstein og kvadere (tilhugget stein) med innslag av teglstein som utpinning og i små felt. 
Mange kvadere i murliv og hjørner er klart sekundære (gjenbruk fra eldre bygninger) med for eksempel avfa-
singer og skrådde hjørner inne i murliv. Mindre, sammenhengende teglfelt kan være utfylte reparasjoner etter 
ødelagt stein, men kan også være fra oppføring/endringer på 16- og 1700-tallet. Teglstein i middelalderformat 
antas også å være gjenbruk fra eldre bygninger på Akershus festning, byen eller Hovedøya. Spredte funn av eldre 
kalkmørtel på stein og tegl fra eldre grovslemming eller puss. Kalkrester på gjenbrukt stein kan teoretisk stamme 
fra opprinnelig bygning. Murliv i helhet omspekket med 1900-talls sement med relativt porøs overflate (antatt 
KC-mørtel). Vinduer i eik nedslitt og i behov for utbedring

SKADER: 
Fuger i vegglivet var i hovedsak i god stand men de murte teglbuene over hvert vindu hadde betydelige riss og 
sprekker.

UTBEDRING: 
Alle vindusbuer og smyg ble omspekket med kalkmørtel (NHL 3,5). Øvrig veggflate står uendret med unntak 
av mindre reparasjoner. Vinduer utbedret med nytt vinduskitt og maling. Malt med linoljemaling (opprinnelig 
kun lakket)

STILASHØYDE
SYD RAD 6
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Syd 6d.
Vindu med murbue og veggliv med kvadere bla 
i ortorecit-kalkstein (spraglete) som gjenfinnes 
mange steder på Akershus festning. Merk bla 
kvadratisk stein øverst til høyre med rett avfa-
set (hugget) side som opprinnelig har stått på 
markert plass (hjørne, sokkel el lign). Teglstein 
i middelalderformater nederst til venstre

6a ved vindu 1

6b sett fra vest

6c midtfelt, vindu 2
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SYD   6

Syd 6 a. Oversikt fra vest. Et mindre felt ved vestre hjørne ble 
utbedret, mens området vest for vindu 1 hadde større skader. 

6 f-e: Alle de fem buefeltene over vinduene til Kirkesalen 
hadde skader og ble utbedret med kalkmørtel etter at vindu-
ene var rehabilitert på verksted og satt inn igjen

6f-a oversikt fra øst. I dette området ser det ut til at flere 
steiner er tatt ut og erstattet av teglstein i store formater

Den store steinen midt i bildet er avskallet 
og bærer preg av frostskade

DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 

ETTER UTBEDRING
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Stillashøyde 7 sett fra øst

SAMMENDRAG: 

Omfatter overgangen mellom nedre del av vegg, oppført i natursteinsmur, og øverste etasje med Romerikssalen. 
Sistnevnte er oppført i renessansetegl i smale formater med gul farge.

BESKRIVELSE OG FUNN:

Omfattende innslag av gjenbrukte kvadere i natursteinsmuren og på begge hjørner, herunder to ”spolier”, dvs 
steiner med hugget dekor : Kvader med liljedekor på hjørne mot øst (7f) og stein med uthugget bue og pillaster i 
veggliv (7e). Tidligere dør gjenmurt med tegl i middelalderformat mot øst (7e). Mot vest en rekke markante hull i 
teglmuren som antas å være beskytningsskader (kulehull) etter Karl den 12s angrep på Akershus festning i 1716.

SKADER: 

Fuger i relativt porøs sement i hovedsak i god stand med unntak av mindre riss, spesielt under vinduer. 
Hjørnekvader med liljedekor bærer preg av sterk nedbryting, konferert med funn av bilde fra 1930-årene av 
samme stein.

UTBEDRING: 

Mindre riss i fuger utbedret med kalkmørtel (NHL 3,5). Dekorert hjørnekvader og stein med bue og pillaster 
konservert av NIKU (se egen rapport).

STILASHØYDE
SYD RAD 7
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

8 f: Liljeformet dekor (krittet) på hjørnekvader

7b Innmurt jernanker. En antatt skyte-
skade – hull etter mindre kanonkule, 
over til høyre

7f Hjørnekvader med hugget dekor.

7e Kvader med hugget bue og pillaster.

7f Gjenmurt dør som viser en t idligere forbin-
delse over muren mot Jomfrutårnet
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SYD   7
7a mot hjørne vest 7b fra vindu 1 lengst vest 7c

7 d 7e sett fra øst. Gjenbrukt kvader 
med hugget bue og pillaster i nedre 
billedkant

7 f mot østre hjørne med gjenmurt dør

STILASHØYDE 
SYD 

RAD 7
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 
ETTER UTBEDRING

Syd 7a-e. Oversikt fra vestre hjørne. Det ble i hovedsak kun gjort utbedringer ved 
hjørnene og under og rundt hvert vindu der det var en del riss og sprekker

7f Hjørne mot øst der det ble gjort 
utbedring av fuger samt konservering 
av den dekorerte hjørnekvaderen like 
over midten av bildet til høyre

Syd d: Skrått riss fra vinduet og ned mot jernanker ble utbedret med kalkmørtel
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SYD   7

7 f: Fugene rundt den gjenmurte døren ble utbedret med kalkmørtel

Syd b: Ved en misforståelse ble flere av 
skyteskadene i vestre del av teglmuren 
fylt med kalkmørtel. Mørtelen beskytter 
imidlertid de historiske sporene og kan 
eventuelt fjernes senere

STILASHØYDE 
SYD 

RAD 7
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Oversikt stillashøyde 8 sett fra øst

SAMMENDRAG: 

Omfatter øverste del av veggfelt i rennesansetegl mellom og over vinduene i Romerikssalen inkludert gesims 
under takutstikk

BESKRIVELSE OG FUNN: 

Størstedelen av veggen er murt i smal, gulrød renessansetegl med hjørner oppført i kvaderstein. I feltet mellom 
vindu 3 og 5 fra vest samt på østsiden av vindu 5 er det brukt en rød tegl i tilsvarende, smale formater. En tidli-
gere døråpning mot øst (8e) gjenmurt med tegl i middelalderformat. Den forbandt sørfløyen med det opprinne-
lige, høye Jomfrutårnet via en høy mur, antagelig med vektergang på toppen. Begge hjørner er murt av (antatt) 
gjenbrukte kvadere i ortocer-kalkstein, flere av dem med fortsatt klar spor av skråhugging som også kan ha hatt 
en viss dekorativ funksjon. 15 mindre jernankere er innsatt øverst i vegglivet under den trukne gesimsen. Mellom 
og rundt vinduene er det innsatt en rekke eldre jernkroker (minst 20) i veggen. Disse antas å stamme fra eldre 
stillasforankringer, men kan også ha vært feste for tidligere vindusskodder. Funn av runde kratere i mursteinen 
bl.a til venstre for vindu nr 2 mot vest antas å være skader forårsaket av eldre kanonskyts.

SKADER: 

Fugene er i sin helhet spekket med nyere, relativt porøs sementmørtel som antas å være kalkrik. Fugene er i ut-
vendig god stand med få skader unntatt rundt vinduer der det var større utfall.

UTBEDRING: Sementfuger rundt vinduer ble fjernet og erstattet med kalkfuger (NHL 3,5). I øvrige deler av murli-
vet ble det ikke gjort utbedringer i fugene Vinduer tatt ut og istandsatt på eksternt verksted

STILASHØYDE
SYD RAD 8 - 9
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

8b Antatt beskytningsskade i teglmur 
mot stillasnivå 9b

8 f Tidligere døråpning med for-bin-
delse over muren mot Jomfrutårnet 
er gjenmurt med røde tegl i store mid-
delalderformater

8-9 a Hjørne mot vest. Ved hjørnet 
og langs deler av gesims er der gjort 
utbedringer med tegl i store middel-
alderformater

8 b. Vindu forblendet i forbindelse 
med pågående reparasjon 8 c midtfelt mellom vindu 2 og 3 fra vest
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SYD   8-9
9b opp mot gesims 9c

8 f hjørne mot øst 8 d og e (under): Feltene mellom vindu-
ene og tidligere døråpning mot øst er 
murt med rød teglstein i avvikende 
formater

9d

9 e sett mot øst: Merk overgangen 
mellom rød teglstein mellom vinduene 
og smal, gul teglstein i feltet under 
gesimsen

STILASHØYDE 
SYD 

RAD 8-9
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 
ETTER UTBEDRING

8-9 a-f: oversikt fra vestre hjørne

8-9 f-e Oversikt fra øst. Partier ved 
østre hjørne og fuger rundt den gjen-
murte døråpningen er fuget om med 
kalkmørtel
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SYD   8-9

8-9 c-d: Det ble gjort en rekke mindre utbedringer av buefeltene 
over vinduene til Romerikssalen. I tillegg ble riss i nedre del av 
gesims utbedret

8-9 b-a mot vestre hjørne 
der det var få synlige skader

8-9 e-d: Parti mellom vinduene murt 
med rød tegl i mellomformater

STILASHØYDE 
SYD 

RAD 8-9
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STILASHØYDE 
0 - 9  

ØST
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Stillashøyde 0, område c og d

STILASHØYDE
ØST RAD 0

SAMMENDRAG: 

Omfatter nedre del av natursteinsmur, dvs murfoten ned mot fjellet.

BESKRIVELSE OG FUNN: 
Veggen eller murfoten er murt i naturstein med ulike formater og typer, og ser ut til å følge det naturlige berget 
som har ujevn høyde. Smale,  utkragende steiner på midtre del av murflaten der terrenget er dypest kom frem 
etter at terrenget ble skrapt fritt 

SKADER: 

Sementbaserte fuger. Noe oppløst i overflaten, spesielt der terrenget har ligget over tidligere, men ingen 
større skader.

UTBEDRING: 
Søndre del av veggliv/murfot ble utbedret med kalkmørtel NHL 2 i likhet med  veggflaten over opp til 
kirkevinduene. Størstedelen av denne veggflaten var murt i en noe avvikende mørk stein som hadde mye 
skader og riss. 
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Østsiden av Sydfløyen etter utbedring. De utkragende stei-
nene er synlige ved murfoten midt i det utbedrede feltet
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Øst 0 b Fjellfoten mot øst har ujevn 
høyde. Midt på, der den er lavest, var 
det murt inn flere utkragende, tverr-
stilte ”dragere” under terrengnivå

Øst 0 a-b. Utkragende stein i nedre 
del av vegg synlig under horisontalt 
stillasledd

Øst 0 område c, midtre parti
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ØST   0
Øst 0 b-a etterspekket med kalkmørtel. 
Fugenes mørk farge viser at de ennå 
ikke er karbonatisert

Øst 0 b-c: Bare deler av fugene med lys 
farge har karbonatisert

Øst 0 c-d. Nordre del av murfot var i 
bedre stand og ble ikke utbedret

DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 

ETTER UTBEDRING
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STILASHØYDE
ØST RAD 1 Østre side februar 2010. Stillashøyde 1 omfatter nedre del 

av veggen, ca 1,5 m over bakken

SAMMENDRAG: 

Omfatter veggliv i natursteinsmur like over bakkenivå 

BESKRIVELSE OG FUNN:  
Avvikende felt med mørk stein i søndre del av veggen.  Sementbaserte fuger ytterst i vegglivet. 
En innmurt trestokk ble funnet da sementfugene ble fjernet. Prøver av stokken sendt til C14 analyse 
og datert til år 1230-1280 (felling av tre): Se vedlegg  

SKADER: 

Søndre del av veggliv i naturstein tilsvarende felt med mørk farge, hadde en hel del riss og skader med 
løstsittende stein som førte til omfattende utfall av ved utkrassing

UTBEDRING: 

Sementbaserte fuger i ”mørkt” veggfelt krasset ut og erstattet med svak hydraulisk kalkmørtel, 
tilsvarende NHL 2.  
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Tidligere påvist hekking av rødhalestjert i østveggen gjorde at 
man satte igjen fire hull til fuglereder. Disse er idag flittig i bruk!
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Øst 1 b: Funn av innmurt stokk c14 
datert 1230-1280

Øst 1 oversikt fra nord etter utkrassing som førte til omfattende 
utfall av stein og pinningsstein

Øst 1 a oversikt

Øst 1b. Hull med skjult trestokk til 
venstre under midten av bildet

Øst 1 c Overgang mellom utkrasset 
område og der fugene ikke blir fjernet
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ØST   1

Øst 1 Utfalt stein og pinning

Øst 1c detalj utkrasset område

Øst 1a detalj

Øst 1 d

STILASHØYDE 
ØST 

RAD 1
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 
ETTER UTBEDRING

Øst 1 b etter utbedring. Rød ring markerer området der trestokk fra byggeetidspunktet nå er murt inn

Øst 1 a-b oversikt etter refuging med kalkmørtel
Øst 1 c-d. Til høyre ses området som ikke ble refuget med kalkmørtel 
fordi dette hadde mindre skader
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ØST   1
Fuglen rødhalestjert er tidligere registrert 

her. Hullene i murveggen nært opp fra sjø-
en betegnes som svært velegnet for hek-

king av denne arten. Den ble derfor satt 
igjen tre åpninger i muren med hulrom 

innenfor til eventuell fremtidig hekking.

Øst 1 c utkrasset område før utbedring. 
Til venstre midt i bildet synes et fuglerede 
som det ble funnet flere rester av i nedre 
del av østvegg

STILASHØYDE 
ØST 

RAD 1
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Østre side av 02 Sydfløyen etter utbedring. Stillashøyde 2 
omfatter feltet under og på begge sider av det nederste 
middelaldervinduet midt på veggen

SAMMENDRAG: 
Omfatter veggliv i naturstein i nedre del av østvegg. Nedre del av smalt middelaldervindu 
(tidligere bueskytteråpning) midt på veggflaten

BESKRIVELSE OG FUNN:  
Avvikende felt med mørk stein i søndre del av veggen.  Sementbaserte fuger ytterst i vegglivet.  
Rest av tidligere overflatebehandling spesielt på steinene i det lyse feltet

SKADER: 
Søndre del av veggliv i naturstein tilsvarende felt med mørk farge hadde en hel del riss og skader 
med noe løs stein.

UTBEDRING: 

Sementbaserte fuger i ”mørkt” veggfelt krasset ut og erstattet med svak hydraulisk kalkmørtel, 
tilsvarende NHL 2.  Utkrassingen førte til omfattende utfall av stein og pinningsstein

STILASHØYDE
ØST RAD 2

79



DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Øst 2 b-c etter utkrassing av fuger

Øst 2 d-a oversikt. Det lyse området nærmest ble ikke utbedret

Øst 2 b-c: Område rundt middelalder-
åpning etter utkrassing

Øst 2 c overgang mellom mørkt felt og 
lyst felt som ikke ble utbedret

Øst 2 a etter utkrassing av fuger
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ØST   2

Øst 2 a-c etter utbedring. Middelaldervinduene 
er fremdeles tildekket med sponplater

Øst 2 a Åpning avsatt for fuglerede. 
Innenfor hullet i vegglivet er det et 
større hulrom

Øst 2 a-b. Åpning for fuglerede midt i 
bildet til venstre

DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 

ETTER UTBEDRING
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Østre side av 02 Sydfløyen før utbedring. Stillashøyde 3 utgjør veggli-
vet mellom og på begge sider av de små vindusåpningene 
fra middelalder som er synlig rett over taket i forgrunnen.

SAMMENDRAG: 

Omfatter veggliv i naturstein i felt under vinduene i kirkesalen. Veggflaten er oppdelt av tre smale 
vindusåpninger, tidligere bueskytteråpning fra middelalderen

BESKRIVELSE OG FUNN:  

Avvikende felt med mørk stein i søndre del av veggen.  Sementbaserte fuger ytterst i vegglivet.  
Rest av tidligere overflatebehandling spesielt på steinene i det lyse feltet

SKADER: Søndre del av veggliv i naturstein tilsvarende felt med mørk farge hadde en hel del riss 
og skader med noe løs stein.

UTBEDRING: 

Sementbaserte fuger i ”mørkt” veggfelt krasset ut og erstattet med svak hydraulisk kalkmørtel, 
tilsvarende NHL 2.  Utkrassingen førte til omfattende utfall av stein og pinningsstein

STILASHØYDE
ØST RAD 3
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Øst 3 a-d oversikt fra nord etter at 
fuger i det ”mørke” feltet var krasset ut

Øst 3 b: Middelaldervindu etter at 
sementfuger er krasset ut

Øst 3 c: Middelalderåpning i veggliv Øst 3 c: Nærbilde av tidligere 
bueskytteråpning før tildekking

Øst 3 d: Innfylling med tegl i store middelalder formater , 
antagelig som erstatning for ødelagt stein

Øst 3 d detalj: rest av eldre fuger og 
tidligere overflatebehandling med kalk
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ØST   3
Øst 3: oversikt fra nord kort tid etter 
omfuging med kalk

Middelalderåpning etter utbedring. 
Vinduet ble satt tilbake etter utf;rt fuging

Østveggen på Akershus slott sydfløyen 
etter fjerning av stillas våren 2011. 
Stillashøyde 3 omfattet veggfelt 
mellom og på begge sider av de to 
middelalder/vinduene under vinduene 
i kirkesalen

Øst 3 a-d: Oversikt fra sør 
før vindusplatene ble fjernet

DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 

ETTER UTBEDRING
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Stein med skadde overflater og utfall av partier etter at pussen ble hugget ned p[ 1900-tallet
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Østveggen på Akershus slott etter rehabilitering våren 2011

SAMMENDRAG: 

Omfatter veggliv i naturstein under og mellom vinduene i kirkesalen. Innslag av kvaderstein rundt vinduer 
samt utfyllende felt med tegl i store formater, antagelig satt inn som erstatning for ødelagt stein

BESKRIVELSE OG FUNN:  
Avvikende felt med mørk stein i søndre del av veggen. Flere større stein med skader i overflaten i dette området. 
Sementbaserte fuger ytterst i vegglivet.  Rest av tidligere overflatebehandling spesielt på steinene i det lyse feltet 

SKADER: Søndre del av veggliv i naturstein tilsvarende felt med mørk farge hadde en hel del riss og skader med 
noe løs stein.

UTBEDRING: 
Sementbaserte fuger i ”mørkt” veggfelt krasset ut og erstattet med svak hydraulisk kalkmørtel, 
tilsvarende NHL 2.  Utkrassingen førte til omfattende utfall av stein og pinningsstein

STILASHØYDE
ØST RAD 4
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Øst stillasnivå 4 c-d: Vinduene er her 
tatt ut for rehabilitering

Øst 4a Hjørne detalj. Området preget av store sementfuger og stein med sprekker 
og frostsprengte overflater

Østveggen før arbeidene startet opp. Stil-
lashøyde 4 omfattet veggfelt under og 
mellom nedre del av vinduene i kirkesalen

Øst 4 b-c: midtfelt mellom kirkevinduer

Øst 4 d. Merk endring i murliv med 
innslag av større, gjenbrukte kvadere 
og tegl i store formater

Øst 4 d: Merk skadet felt under vindu 
der teglstein er brukt som innfylling Til venstre: Øst 4a oversikt
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ØST   4DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 

ETTER UTBEDRING

Øst 4: oversikt fra nord Øst 4 a hjørne

Øst 4: Stor stein med avskalletet over-
flate som er typisk for mange av de frost-
skadete bygningssteinene i veggen Område under søndre vindu

Øst 4 a: Resirkulert (gammel) tegl ble felt inn under flere vinduer som erstatning for 
ødelagt tegl og partier med sålebenker i betong

Øst 4 d: Overgang til område som ikke 
ble utbedret
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STILASHØYDE
Stillashøyde 5, oversikt fra nord. Vinduer tatt ut for utbedring.

SAMMENDRAG:  

Omfatter veggliv i natursteinsmur oppdelt av to store vindusflater inn til kirkesalen

BESKRIVELSE OG FUNN: 
Vegglivet er murt i naturstein med omramming av kvadere (tilhugget stein) rundt vinduer og hjørne mot syd. 
I dette hjørnet er det innmurt to kraftige, utkragende kvadere som utgjør en fortanning mot syd (se også stil-
lashøyde 5 syd) som antas å være et bygningsarkeologisk spor etter tidligere mur, antagelig med vektergang som 
gikk over mot middelalderens Jomfrutårn som var høyere enn nåværende tårn. Veggen ble etterspekket med 
sementbasert mørtel på 1900-tallet, men rester av eldre kalkfuger i er fortsatt synlig i ytre murliv 

SKADER:  
De sementbaserte fugene hadde få synlige skader eller riss med unntak av området rundt vinduene  

UTBEDRING. 

Sementfuger rundt vinduer erstattet med kalkfuger i forbindelse med utbedring av rammer. 
Konservering av utkragende stein på hjørne mot syd (se rapport NIKU). 

STILASHØYDE
ØST RAD 5
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Vinduene her er utbedret og gjeninnsatt
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Øst 5 a Fortanningsstein i hjørne mot syd. Synlig skade (riss) i nederste steinØst 5a Mørk stein med skadet overflate 
i veggliv. Synlig utpinning med teglstein 
i stort middelalderformat til venstre for 
denne Øst 5 c Eldre kalkfuger mellom se-

mentfugene samt rest av kalkpuss på 
steinoverflater

Øst 5 b-c midtparti mellom 
kirkevinduene

Øst 5a hjørneØst 5 d

Øst 5d detalj stillasinnfesting i fuge

Øst 5d detalj. Kvaderomramming og 
jernkrok ved vindu 2. Til venstre en slitt 
vindusomramming med sementfuge
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ØST   5
Øst 5 oversikt fra nord etter utbedring. Vinduene er antikvarisk rehabilitert og gjeninnsatt

Øst 5d. Ny takrenne i kobber

Øst 5d (1) Detalj ved vindu med ny 
kalkfuge Til høyre rester av eldre puss 

eller slemming på steinoverflatene

DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 

ETTER UTBEDRING
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Stillashøyde 6, oversikt fra nord før utbedring. Vinduene er
tatt ut for reparasjon og midlertidig erstattet av plastplater

STILASHØYDE
ØST RAD 6

SAMMENDRAG: 

Omfatter øvre del av den natursteinsmurte veggflaten med vindusbuer i tegl og mellomliggende veggfelt utenfor 
Slottskirken som danner rommet innenfor.

BESKRIVELSE OG FUNN: 
Veggflatene er murt i naturstein med innslag av kvadere (tilhugget stein) på hjørnene og på siden av vinduene. 
Teglbuer over de to vinduene har stein i stort format, antatt gjenbrukt middelalderstein. Det samme gjelder 
mindre områder i vegglivet der det er pinnet, eventuelt fylt inn med middelalderstein. Rester av puss på både på 
teglstein og kvadere, spesielt nord for 2. vindu (det nordligste). Mulig rest av rød maling på hjørnekvader (6a) 
Flere kvadere med huggspor, muligens dekorative.  Jernankere ved overgang til renessansetegl i etasjen over.

SKADER:

Noen mindre riss, ellers var de sementbaserte, grå fugene i hovedsak intakt med unntak av fuger rundt vinduene.

UTBEDRING:

På dette stillasnivåer ble kun fugene rundt vindusåpningen utbedret med kalkmørtel, styrke NHL 3,5.
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

6d (1).Buefelt over vindu. De to mørke 
steinene øverst i bildet er antatt gjen-
brukte kvadere med markerte hugg-
spor

6d detalj Synlige rester av kalkpuss på 
teglstein over vindu samt synlige rester 
av eldre spekkemørtel i kalk som ser 
ut til å være fremhevet med hensikt da 
muren ble respekket med sement på 
1900-tallet

6 c mot vindu 2 6 c. Teglsteinsfeltet under den mørke 
steinen kan være utfyllinger etter 
skadet stein som er skiftet ut, muligens 
også den avvikende steinen

6a hjørne. Kvader med puss og mulige 
fargerester øverst til venstre

6a Jernanker ved overgang til teglmur
6a detalj hjørne. Pussrester med mulig 
innslag av rød farge på hjørnekvader 
mot syd

6d detalj. Rester av hvit puss til høyre 
for vindu

6 b midtfelt mot vindu 1
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ØST   6

Øst 6 oversikt fra nord etter utbedring
På dette stillasnivåer ble kun fugene 
rundt vindusåpningen utbedret med 
kalkmørtel, styrke NHL 3,5

Øst 6 a-b (6:4-3) Vindu med rundbueav-
slutning inn til kirkesalen 
nærmest hjørne mot syd

DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 

ETTER UTBEDRING
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Stillashøyde 7 sett fra nord før utbedringen startet. 
Vindusrammene er tatt ut for restaurering på verksted
og erstattet av plastplater

SAMMENDRAG: 

Omfatter overgangen mellom veggflater murt i naturstein og øverste etasje, murt i renessansetegl med veggfelt 
under og mellom nedre del av vinduene til Romerikssalen. 

BESKRIVELSE OG FUNN: 

Nedre del av veggflate oppført i natursteinsmur med innslag av gjenbrukte kvadere ved overgang til teglsteins-
mur samt på begge hjørnene. Hjørnekvader mot syd med avfaset hjørne har rester av dekorativ skråhugging og 
uthugd volutt med liljedekor. Funn av arkivbilde av samme sten fra 1930-årene viser klar slitasje etter avhugging 
av puss. 

SKADER:  

Fuger i relativt porøs sement hovedsak i god stand med unntak av mindre riss, spesielt under vinduer.  

UTBEDRING:

Mindre riss i fuger utbedret med kalkmørtel (NHL 3,5). Konservering av kvader med uthugget dekor  
(se vedlegg: rapport NIKU).

STILASHØYDE
ØST RAD 7
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Ved å ta ut noen få teglstein ble det tatt prøver av murverket og 
fugenes tilstand. Her vises teglstein murt tilbake på plass
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

7 a: Kvader med liljedekor på søndre hjørne fotografert 
fra syd. Dekorspor er her trukket opp med kritt

7a Kvader med skråhugg og avfaset 
hjørne med liljedekor

7d Kvader med brede og skråstilte huggspor

7a Hjørnekvader med dekor sett forfra

7c midtfelt. Rester av eldre kalkpuss 
eller slemming er synlig på mestepar-
ten av teglsteinene i smale renessanse-
formater

7b Skrå riss i fuger under vindu er kras-
set ut

7c Riss under vindu
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ØST   7
Øst 7 : Oversikt fra nord etter utbedring: 
Vinduene er renovert og gjeninnsatt. 
Fuger med riss og skader er omspekket 
med kalkmørtel (NHL 3,5) i likhet med 
omramming rundt vinduene

Øst 7 a-b Riss og skade under vindu er 
utbedret med kalkmørtel. Ved utkrassing 
av faste sementfuger er det en stor po-
tensiell fare for å skade porøs teglstein. 
Fordi de antatt kalkrike sementfugene 
i hovedsak var i god stand og fordi der 
ikke var påvist fuktskader i Christan 4. 
sal, ble ikke sementfugene i veggflaten 
krasset ut som helhet.

DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 

ETTER UTBEDRING
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Refuget buefelt over vindu
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Stillashøyde 8 og 9, oversikt fra nord før utbedring. Vinduer er tatt
 ut for reparasjon og midlertidig erstattet av plater av plast

STILASHØYDE
ØST RAD 8-9

SAMMENDRAG: 

Omfatter veggfelt i rennesansetegl mellom og over vinduene i Romerikssalen inkludert gesimsen under 
takutspringet.

BESKRIVELSE OG FUNN:  

Veggflatene er murt i smal, gulrød renessansetegl. Begge hjørner murt av antatt gjenbrukte kvadere i ortocer-
kalkstein. Spor av dekorativ skråhugging på flere av disse.  En rekke eldre jernkroker  innmurt i murlivet antas 
å stamme fra eldre stillasforankringer eller  tidligere vindusskodder. 

SKADER: 
Veggliv i tegl spekket med antatt kalkrik sementmørtel var utvendig i relativt god stand med få skadete fuger. 
Buefelt over vinduene hadde imidlertid større skader med utfalne fuger og løse stein. Delvis skadde fuger også på 
søndre hjørne  

UTBEDRING: Sementfuger rundt vinduer og i buefelt fjernet og erstattet med kalkfuger (NHL 3,5).  
Vinduer tatt ut og istandsatt på eksternt verksted. Hjørne utbedret. Gesims oppmalt på nytt.
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Øst 8 a oversikt og detalj hjørne 
mot syd med innmurte kvadere med 
skråhugging. Avfaset (skrå) avslutning 
av steinen inn mot veggliv gir en sterk 
indikasjon på at steinen er gjenbrukt 
og opprinnelig har stått i en annen og 
eldre bygning

Øst 8 d-c innmurt buefelt over 
vindu med skaderØst a hjørne syd

Øst 8 d. Nordre del av vegg opp mot 
gesims med eldre takrenne, jernkrok og 
muranker under gesims

Øst 8 c-a Oversikt mot gesims med 
kroker og murankere
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ØST   8-9DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 

ETTER UTBEDRING

Øst 8 oversikt fra syd etter. Hjørnet og 
buefelt over vinduene er nå utbedret 

med kalkmørtel

Øst 9 d mot nordre hjørne. Utbedret felt 
over vindu

8 a søndre hjørne. Skader er refuget 
med kalkmørtel

8-9 a-b Skadde fuger i vindusomram-
ming og i buefelt over vinduet er 
utbedret med kalk
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STILASHØYDE 
0 - 9  

VEST
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Nederste parti ved murfoten var preget av nyere utbedringer med sement som var svært 
vanskelig å fjerne uten å skade underlaget. Her ble det kun gjort en begrenset utredning
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STILASHØYDE
VEST RAD 0-1

SAMMENDRAG: 

Omfatter nedre del av natursteinsmur, dvs murfot som hviler på fjellet

BESKRIVELSE OG FUNN:  
Murfoten er murt i naturstein av ulike typer. Steiner i store formater dominerer. Fugene var etterspekket med 
sementbasert mørtel. Muremåte og innslag av hugne kvadere i hjørneområdet nederst tilsvarer oppbygging på 
stillasnivåene 5-9 gir grunn til å tro at hjørnet nederst er utbedret, kan hende på samme tid, dvs 16-1700-tallet 

SKADER: 

Utfall av stein mot murfot.  Sementfuger i ulike farger og typer viser at det har vært en lang rekke med tidligere 
reparasjoner i området  

UTBEDRING: 

På grunn av svært faste sementfuger og få synlige skader i nordre del av muren ble kun området nærmest hjørnet 
krasset ut og utbedret med kalkmørtel styrke NHL 2

Vest 0 - 1 før og etter fjerning av eføy
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Vest 1 d-c. Sementrike mørtler av ulike 
typer og farger viser at det tidligere er 
gjort flere reparasjoner i hjørneområ-
det.

Vest c detalj

Vest 1 b før fjerning av vegetasjon

Vest 1d hjørne detaljVest 0-1 b-c

Vest 0 a-b utfall av stein ved murfot
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VEST   0-1DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 

ETTER UTBEDRING

Utkrassede fuger før utbedring

Vest 1cVest 1 d hjørneområde etter utkrassing. 
I nedre del av muren gikk sementfuge-
ne langt inn og var vanskelig å krasse 
uten å skade muren. I øverste del av 
stillashøyde 1 lå sementfugene kun i 
ytterst del av fugen

Oversikt vestside, stillashøyde 0-2 etter utbedring. På grunn av svært 
faste sementfuger og få synlige skader ble det kun foretatt utkrassing 
og utfuging av delvis løsnet stein som sto på fjellet nederst i murfoten 

samt i mindre områder ved hjørnet.
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Vest 2 Oversikt fra hjørne mot syd

SAMMENDRAG: 

Omfatter nedre del av vestvegg i fuget naturstein. Veggflaten oppdelt av to smale åpninger, opprinnelig spalter 
for bueskyttere i middelalderen

BESKRIVELSE OG FUNN: 

Murfugene i området bærer preg av en hel der reparasjoner spesielt nær hjørnet og rundt tidligere middelalder-
åpning (buerskytteråpning) som er rammet inn av teglstein i motsetning til de øvrige som har steinomrammin. 
Rester av lys kalkslemming på mange steiner 

SKADER: 

I deler av muren gikk sementfugene langt inn og var vanskelig å krasse uten å skade muren. Store deler av områ-
det var dekket av villvin som ble tatt bort

UTBEDRING: 
På grunn av svært faste sementfuger og få synlige skader i nordre del av muren ble kun området nærmest hjørnet 
krasset ut og utbedret med kalkmørtel styrke NHL 2

STILASHØYDE
VEST RAD 2
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Vest c detalj. Rester av lys kalkpuss 
sitter fortsatt på steinene

Tidligere middelalderåpning (skyteskår) 
som ser ut til å være utbedret med tegl 
i middelalderformat (Vest 2 b-aVest 2 a før villvin ble fjernetVest 2 b område med middelalderåpning

Vest 2 d hjørne

Vest 2 d-c
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VEST   2DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 

ETTER UTBEDRING

Område med utkrassede fuger før utbedring

Vest 2 c: Utkrasset område ved middel-
aldervindu

Vest 2 hjørne

Vestside etter utbedring. Stillasnivå vest 2 
til høyre for det smale middelaldervinduet

Vest 2 b-c område under
middelaldervindu
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Vest 3 oversikt fra hjørne mot syd

SAMMENDRAG:  

Omfatter nedre parti av vestvegg i fuget naturstein. Midt på veggflaten øverste del av et smalt skyteskår, 
opprinnelig spalter for bueskyttere i middelalderen

BESKRIVELSE OG FUNN: 
Murfugene i området bærer preg av reparasjoner, spesielt nær hjørnet. Her er det imidlertid også rester av eldre 
kalkmørtelfuger. I området midt på veggen er det en hel del rester av tidligere overflatebehandling med kalk

SKADER: 
Fugene etterspekket med sementrike mørtler av varierende type/farge. 

UTBEDRING: 
På grunn av faste sementfuger og få synlige skader i nordre del av muren ble kun muren mot søndre hjørne 
utbedret med NHL 2. Rask arbeidsgang førte til at området ikke ble avfotografert med utkrassede fuger.

STILASHØYDE
VEST RAD 3
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Parti av vestvegg. Stillashøyde 3 over og til siden for det 
smale middelalervinduet
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Vest 3d hjørne preget av frostsprengt 
stein. Rester av eldre kalkmørtelfuger 
ved hjørnet

Vest 3c med middelaldervindu. Rester 
av tidligere kalkpuss eller slemming 
på steinene i området rundt

Vest 3 a med tett villvinvegetasjon 
over murflaten

Vest 3 b-c. Rest av eldre kalkpuss eller slemming sitter igjen på øverste del av 
steinen som er intakt. På nedre del av den porøse, brune steinen er den gamle 
overflatebehandlingen helt bort og steinoverflaten sterk nedbrutt
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VEST   3DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER UNDER OG 

ETTER UTBEDRING

Vest 3 under utbedring. Oversikt fra syd
Vest 3 c-a med overgang til mur som 
ikke ble utbedret

Vest 3 oversikt fra hjørnet mot syd. 
Eldre, synlige kalkfuger ved hjørnet 
står urørt

Vest 3 b-c detalj middelaldervindu

Oversikt nedre del av vestside etter 
utbedring. Stillashøyde 3 over og til 
høyre for middelaldervindu
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Vest 4 oversikt fra hjørnet mot syd før utbedring. Vindu

SAMMENDRAG: 

Omfatter veggliv i naturstein under og mellom vinduer i kirkesalen. Øverste del av muren mellom kirkevinduene 
og innerst mot hjørne i nord oppført i teglstein i store formater. Gjenbrukte kvadere langs hver vindushøyde. 
Smalt teglsteinsfelt under vinduene

BESKRIVELSE OG FUNN: 
Vegglivet er etterspekket med sementrike fuger av ulik type, sammensetning og farge på 1900-tallet. Sprekker og 
riss, spesielt nær hjørne og under vinduer. Indre del av veggen (nordre) var i bedre stand enn søndre del. En hel 
del rester av eldre overflatebehandling med kalk på store deler av mursteinsflaten med unntak av felt nærmest 
hjørnet mot syd.

SKADER: 

Riss og skader, spesielt i felt under vindu

UTBEDRING: 
På grunn av faste sementfuger og få synlige skader i nordre del av muren ble kun søndre del av muren mot 
hjørne utbedret med NHL 2. Villvin fjernet. Utbedring i felt under vinduer med bruk av resirkulert teglstein.

STILASHØYDE
VEST RAD 4
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Vest 4 a område under vindu med tett villvin

Vest 4 b. Vindusrammer er tatt ut for 
rehabilitering

Vest 4 c. Overgang mellom stein- og 
teglsteinsmur

Vest 4 d Hjørne mot syd
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VEST   4

Vest 4 etter utbedring. Oversikt fra 
hjørnet. Vinduene er nå utbedret og 

satt inn igjen

Vest 4 a. Felt under vindu utbedret med resirkulert, eldre tegl. Øvrige deler av nordre 
veggflate ble ikke utbedret

Vest 4 utbedret område med overgang 
mot tegl- og steinmur

Vest 4 d område under vindu

DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 

ETTER UTBEDRING
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Vest 5 etter utbedring av vinduer og fuger rundt omramming

SAMMENDRAG: 

Omfatter veggliv mellom og på hver side av vinduer inn til Kirkesalen. Fra hjørne og vindu lengst mot syd er 
veggen murt i naturstein i ulike og svært varierende formater med unntak av vinduenes sider der det er brukt 
hugne kvadere. Mellom vinduene og inn mot nordre hjørne er ytterveggen murt i teglstein 

BESKRIVELSE OG FUNN: 
Hele vegglivet er etterspekket med sementrike mørtler. Rester av eldre overflatehandling både på tegl- og natur-
stein unntatt område nærmest søndre hjørne. Dette er mer bart, enten som følge av slitasje eller fordi det her er 
gjort mer utbedringsarbeider.. I teglfelt mot nord finnes flere rester av okerfarget slemming kanhende fra tidligere 
gavlfasade (før nåværende valmtak fra ca 1740). 

SKADER: 
Fugene i hovedsak hele og uten større riss med unntak av spekkefuger rundt vinduer.

UTBEDRING: 
På grunn av faste fuger og ingen synlige skader på inn- og utside av vegg, ble i hovedsak kun fugene rundt 
vindusrammer og smyg utbedret og krasset ut, samt erstattet med kalkmørtel NHL 3,5 i forbindelse med 
re-innsetting av vinduene etter restaurering.

STILASHØYDE
VEST RAD 5
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Vest 5a med eldre takrenne og kirkevindu med kvaderomramming før utbedring

Vest 5 a:
Teglfelt med rest av okerfarget slemming til venstre over merketape Vest 5 d: Natursteinsmur mot hjørnet

Vest b-c midtfelt mot vindu

Vest c midtfelt mot søndre vindu
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VEST   5

Vest 5. Vinduene utbedret og gjeninnsatt med kalkfuger rundt 
rammen. Til venstre et lite felt for utprøving av mørtel som er blitt 
spekket ut med kalkmørtel. Øvrige deler av veggflaten er uforan-
dret. Teglveggen i nordre del av stillashøyde 5 kan være rester av 
tidligere trappegavl, eventuelt at teglstein fra denne er gjenbrukt 
da veggen ble endret.

DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 

ETTER UTBEDRING
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Vest 6 oversikt fra hjørnet mot syd før utbedring. 
Kvader med innhugget dekor til høyre øverst over 
grå markeringstape

SAMMENDRAG: 

Omfatter veggliv utenfor øvre del av Kirkesal med vindusbuer. Ytre del mot hjørnet i syd murt i naturstein mens 
mellomfelt og indre del er murt i tegl i middelalderformater.  

BESKRIVELSE OG FUNN: 
Teglfeltet, spesielt midtre felt mellom kirkevinduene er murt til dels i uregelmessige forband og i ujevne linjer, 
antagelig som følge av reparasjoner og ombygging (se stillashøyde 5). Ved prøvetaking av mørtel (se rapport 
NIKU) avdekket også teglpinning i de uregelmessige forbandtene.  Kvader med dekor øverst mot søndre hjørne. 
Rester av puss og fargesetting både på natur- og teglstein. 

SKADER: 

Større, avvikende mørk  stein mot hjørne sprukket og avskallet i ytre lag. Fuger i hovedsak intakt, men en del riss 
mot hjørne samt over vinduene.

UTBEDRING: 

Fuger i vindusomramming samt deler av vindusbue utbedret med kalkmørtel i tillegg til mindre felt nær hjørnet.

STILASHØYDE
VEST RAD 6
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Vest 6d: Gjenbrukt kvader mot søndre hjørne med dekorativ skråhugging og avfa-
set hjørne med uthugd volutt og rest av liljedekor. Se tilsvarende dekorert kvader 
på stillashøyde 7 (7a øst/7f syd)

Vest 6 c: Fuge pinnet ut med teglstein 
i uregelmessige forband i midtfelt mel-
lom vinduene

Vest 6 a

Til høyre og over: Vest 6 d: 
oversikt mot hjørne. Avvikende stein i 
mørk farge er skadet og ytterst lag er 
avskallet og falt ut

Vest 6 b-c: Oversikt midtre felt
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VEST   6DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 

ETTER UTBEDRING

Stillashøyde 6 vest etter utbedringer. Nye fuger i sprukket stein og mot hjørnet samt over og rundt vin-
duer. I teglfeltet er mørtelprøvefelt også etterspekket med kalkmørtel.

Vest 6a-b: Fuger inntil vindusbue utbedret med kalkmørtel.
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Vest stillashøyde 7: oversikt fra sør før utbedring. 
Vindusrammer er tatt ut og erstattet av plastplater i 
forbindelse med rehabilitering

SAMMENDRAG:  

Omfatter overgangen mellom natursteinsmur og den øverste etasjen i renessansetegl lengst mot syd, overgang 
mellom murliv med store middelaldertegl nederst og de mindre formatene i renessanseforband i det ”indre” 
vegglivet lengst mot nord. 

BESKRIVELSE OG FUNN:  
Innslag av gjenbrukte kvadere på hjørne mot sør. Rester av overflatebehandling (kalkpuss/slemming) på 
teglsteinen. Murankere i smijern mellom under- og overliggende mur. 

SKADER: 
Riss og sprekker spesielt under vinduer. Øvrige sementrike fuger i hovedsak i god stand.

UTBEDRING: 

Riss og felt under vinduer utbedret med gjenbrukt tegl og kalkmørtel NHL 3,5.

STILASHØYDE
VEST RAD 7
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Nærbilde av utbedrete riss i murverket
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING

Vest 7 a: Parti med eldre takrenne og 
muranker. Merk overgang mellom tegl i 
ulike formater nederst Vest 7 c-b: Midtparti mellom vinduer

Vest 7 d

Vest 7 d mot hjørne
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VEST   7
Vest 7 b-a: Området rundt og under 

vinduet ble utbedret med kalkmørtel 
NHL 3,5

Vest 7 d: Riss under vindu utbedret 
med kalkmørtel

Vest 7 c refuging med kalkmørtel i 
midtparti og langs muranker

DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 

ETTER UTBEDRING
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Vest stillasnivå 8 og 9 før utbedring

SAMMENDRAG: 

Omfatter veggfelt i renessansetegl mellom og over vinduene i Romerikssalen, samt veggfelt over vinduene under 
takutspring og gesims. 

BESKRIVELSE OG FUNN: 

Veggflater murt i smal, gul og rød renessansetegl. Hjørne mot syd murt av antatt gjenbrukte kvadere.   

SKADER: 

Veggliv i tegl spekket med antatt kalkrik sementmørtel i hovedsak i god stand med unntak av område rundt 
hjørne og  vinduer med  buefelt. 

UTBEDRING: 

Området ved søndre hjørne og fuger langs karm og buefelt over vinduer utbedret med kalkmørtel NHL 3,5.  
Mindre utbedring (flekking) på gesims.

STILASHØYDE
VEST RAD 8-9
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Hjørne av vindu med utbedrete fuger
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DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER AV FUNN 
FØR UTBEDRING VEST   8-9

Vest 8-9: oversikt fra syd

Vest 8cVest 8 bVest 8 a

Vest 8 d hjørne
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VEST   8-9DOKUMENTASJON OG 
DETALJBILDER 

ETTER UTBEDRING

Vest 8-9 d

Vest 8-9 a

Vest 8-9 c-d

Vest 8-9 b-c
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NIKU Oppdragsrapport 252/2010 

 2 Akershus sydfløy, tynnslipsanalyser av mørtel 

Bakgrunn  
NIKU har, på oppdrag av Forsvarsbygg, Nasjonale festningsverk, tatt ut mørtelprøver fra 
Akershus sydfløy og gjennomført tynnslipsanalyser av mørtlene. Målet med oppdraget var å 
dokumentere eksisterende eldre mørteltyper i samband med pågående 
restaureringsarbeider. Tynnslipsanalysene viser mengde og type innhold i de forskjellige 
mørtelprøvene. Hensikten var å se om de respektive prøvene kunne representere ulike 
bygningsfaser. Av historiske kilder og bygningsundersøkelser, er det kjent at sydfløyen på 
Akershus slott har et bygningshistorisk spenn fra slutten av 1200-tallet til 1740. I tillegg 
kommer ominnredninger og restaureringer på 1800-tallet og 1900-tallet. Grovt sett kan 
bygningshistorikken deles inn i tre perioder og det ble derfor tatt prøver fra de tre respektive 
antatte periodene. Oppdraget ble gjennomført i perioden 1. juni til 31. desember 2010. 
Mørtelprøvene ble tatt ut den 18. juni og den 16. juli 2010. Alle prøver er tatt av Regin Meyer 
og Annika Haugen, NIKU. Tynnslipsanalysene er utført av Ellen Hole og Annika Haugen, og 
alle fotografier er tatt av Ellen Hole og Regin Meyer. 
 
 
Bygningens historikk, kronologisk oversikt 
 
1299-1304 Middelalderborgen blir ferdig oppført (Håkon V).   

Av dagens murverk mente arkitekt Holger Sinding-Larsen at sydfløyens nedre 
partier bestående av lønngangen og mørkegangsanlegget, stammet fra Håkon 
V’s opprinnelige anlegg. Trolig lå også borgens hall i fløyen. Videre har det i 
det indre murlivet i 1 etg., stedvis blitt funnet teglsteiner i munkeforband som 
kan stamme fra dette anlegget. 

 
1506-13: Skriftlige kilder om at Hertug Christian utførte arbeider på sydfløyen er 

omstridt. Muligens ble tidligere påbegynte arbeider med 1 etg. fullført, 
eventuelt ble en eksisterende bygning innredet.   

 
1540-tallet To kjellere ble bygget under det som omtales som ”den store sal”. Det ble 

også bygget på en ekstra etasje med skriverstue. Første etasje fungerte da 
som residensrom for lensherren (Lensherre Peder Hansen Litle). 

 
Ca.1550 Kirken ble innredet i en del av 1 etg (Lensherre Peder Hansen Litle). 

 
1557-1578 Loftsgulvet over ble hevet 1,4 meter med ekstra forhøying av murene og hele 

1 etg. ble gjort om til kirke. I 2 etg. ble kammer og værelser til kongen innredet 
(1570-tallet) (Lensherre Christen Munk). 

 
1588-1648 Borgen bygges om til et renessanseslott. I sydfløyen ble nytt tak og nye gavler 

bygget, samt kjellerhvelv. 1700-talls oppmålinger forteller om hvordan 
kongeleiligheten i 2 etg. var inndelt med kongens sal i øst, dronningens sal i 
vest og en forsal i mellom. To kaminer ble murt i kongens sal. Navnet på 
malerne som arbeidet med maling av tak, dører, karmer, bjelker og trolig 
himlinger i 2 etg. er kjent. På denne tiden ble også bruddsteinsmuren utvendig 
pusset og teglsteinsmuren i 2 etg. ble malt rød. Utvendig på sydfasaden ble 
det også murt en ”hemmelighet” (et avtrede) i form av et karnapp. (Christian IV 
\ Stattholder Hannibal Sehested).  

 
1698 Jacob Conings maleri viser at sydfløyen hadde trappegavl med blindnisjer 

(som trolig er fra 1500-tallet). Tilsvarende nisjer kan sees på Phillip de Langes  
oppmåling fra 1735. På et maleri av Coning fra 1699 fremstår bygningen med 
puss. 

 
1704  Reparasjoner av stukktaket i kongens sal ble utført i forbindelse med kong 
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   Frederik IVs besøk. I tillegg er det kjent at dører, vinduer, karmer og lister ble 
   malt.  
   
1738-1740 Etter flere år med forfall iverksettes en større restaurering i sydfløyen. Øverste 

etasje ble delvis revet og gjenoppført med tre rom for overhoffretten (nå 
Christian 4.s sal). I dag skal det likevel være synlige rester etter den 
foregående opprinnelige nordveggen. Dagens valmtak stammer fra denne 
perioden. Hvor mye som ble revet/murt på nytt er det motstridende 
opplysninger om. Selve kirkerommet ble innredet med nåværende 
vindusåpninger, altertavle, prekestol og døpefont. I tillegg ble to lange 
tønnehvelv bygget i kjelleren (Christian VI).  

 
1800-tallet Skilleveggene fra kongeleiligheten i 2 etg. rives.  
 
1817-1866 Kjeller og loft ble omgjort til arkivlokaler. 
 
Ca.1820 Ominnredning av kirken.  
 
1867-1905 Loftet ble innredet til munderingskammer 1867 (til uniformer og utrustning). 
 
1905-1925 Bygningsarkeologiske undersøkelser på Akershus. En delvis restaurering av 
   kirken i 1. etg, ledet av arkitekt H.Sinding Larsen. En endelig rapport om 
   utførelsene ville kunne fortelle om omfanget (ikke funnet). Et utkast til  

en restaurering forteller at Holger-Larsen mente kirken burde ominnredes og 
at galleriet burde fjernes. Han uttrykte også et ønske om at alterveggen burde 
flyttes frem med plass til orgelgalleri over, og at himlingen skulle utstyres med 
et kassettloft.  
 

1935-40 Gerhard Fischers undersøkelser gjennomføres i tilknytning til 
   restaureringsarbeidet. 
 
1932-1958 Etter store uenigheter mellom Akershus komite og Sinding-Larsen fortsatte 

arkitekt Arnstein Arneberg arbeidet med bygningsundersøkelser og 
restaureringer, noe som også inkluderte sydfløyen. Også her ville en endelig 
oppsummerende rapport kunne gitt svar på det som faktisk ble utført. 
Møtereferater, korrespondanser og foreslåtte budsjetter gir et innblikk i flere 
planlagte tiltak. 

  Her inngår bl.a. fjerning av piper i Christian IV’s sal, sandblåsing av vegger for 
å få frem bygningssteinenes naturlige farger, samt støping av nytt kirkegulv.  

  Restaureringsplan og dokumentasjon for dette arbeidet er ikke funnet.   
 
1959  Arkitekt Olav Platou ble valgt til å lede de avsluttende restaureringsarbeider.
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Gjennomføring av tynnslipsanalyser 
 
Metode 
Tynnslipspreparatene er laget av Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  
Utredning av innholdet i mørtelprøvene har blitt gjort ved kvantitative analyser i form av 
punkttelling av bestanddeler i tynnslip under mikroskop. Prinsippet er at man teller alle 
bestanddelene i slipet (bindemiddel, tilslag, luftporer etc). Kravet i NT Build 370 er minst 500 
punkter jevnt fordelt over et område på 24x36 mm. I prøvene fra sydfløyen har mellom 600 
og 1000 punkter blitt telt (med mindre størrelse på slipet eller andre hensyn gjorde telling av 
et så høyt antall punkter umulig). Volumprosent for hvert enkelt delmateriale er blitt regnet ut 
på grunnlag av punkttellingen. 
Ved analysen studerer man mengde og type bindemiddel og tilslag. I tillegg har store (>0,3 
mm) og små (<0,3 mm) luftporer, eventuelt hydraulisk innslag og eventuelle klinkere blitt 
vurdert/eliminert. I tillegg har det blitt gjennomført en kvalitativ vurdering av revner, 
sprekkdannelser, materialbortfall, utfellinger, porestruktur etc. 
Alle analyseresultatene er arkivert i et databaseverktøy hos NIKU. 
 
Prøveuttak 
De første prøvene ble tatt fra underetasjenes ytre murliv. Disse vil trolig kunne representere 
middelalderborgen fra slutten av 1200-tallet og tidlig 1300-tallet. For det andre ble det tatt 
prøver fra Slottskirken i 1. etasje. En del av slottskirken ble innredet omkring 1550, mens 
hele etasjen ble innredet som kirke i 1577-1578. Sinding Larsen fant imidlertid partier med 
teglsteiner i middelalderformat murt i munkeforbant i etasjens indre murliv, noe som kan 
stamme fra Håkon V’s borg. Mørtelprøver vil altså kunne stamme fra slutten av 1200-tallet til 
og med 1500-tallet. For det tredje ble det tatt prøver fra 2.etasje /Christian IV’s sal. Det 
omtales en 2.etasje på 1570-tallet. Imidlertid ble etasjen trolig ombygget på 1600-tallet og 
delvis revet og gjenreist i perioden 1738-1740. Mørtelprøver kan teoretisk sett kunne stamme 
fra hele dette tidsspennet. Imidlertid viser mesteparten av dagens ytre murliv et murverk med 
renessansetegl som trolig stammer fra 1600- og 1700-tallet.  
 
Uttak av prøvemateriale ble foretatt under noe vanskelige forhold. Noen fuger var allerede 
spekket. Mange av fugene, særlig i teglstensmuren, var svært grunne. Det var vanskelig å 
komme dypt inn, og der man kom langt inn i fugene var mørtelen nærmest pulverisert. 
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TABELL OVER MØRTELPRØVER 
 
 

 
 
 

Prøvenr Sted Plassering,  
se tegning 1-3,  
s.2-3, vedlegg 1 

Antatt periode Dybde (cm), 
prøvetaking 
 

Foto,  
se s.4-19, 
vedlegg 1 

Dato, 
prøvetaking 

1 A sydfasade middelalder 15 1,2 18.06.10 
2 A sydfasade middelalder 15 1,2 18.06.10 
3 B sydfasade middelalder 10 3,4 18.06.10 
4 B sydfasade middelalder 10 3,4 18.06.10 
5 C østfasade middelalder 20 5,6 18.06.10 
6 C østfasade middelalder 20 5,6 18.06.10 
7 D sydfasade 1500-tall (evt. 

middelalder) 
5 7,8 18.06.10 

8 D sydfasade 1500-tall(evt. 
middelalder) 

5 7,8 18.06.10 

9 E sydfasade 1500-tall(evt. 
middelalder) 

10 9,10 18.06.10 

10 E sydfasade 1500-tall(evt. 
middelalder) 

10 9,10 18.06.10 

11 F østfasade 1500-tall(evt. 
middelalder) 
(Kan også 
stamme fra 
arbeid med 
senere vindu.) 

2-3 11,12 16.07.10 

12 F østfasade 1500-tall(evt. 
middelalder) 
(Kan også 
stamme fra 
arbeid med 
senere vindu.) 

2-3 11,12 16.07.10 

13 G østfasade 16-1700-tall 2-3 13,14 16.07.10 
14 G østfasade 16-1700-tall 2-3 13,14 16.07.10 
15 H østfasade 16-1700-tall 2-3 15,16 16.07.10 
16 I sydfasade 16-1700-tall 2-3 17,18 16.07.10 
17 I sydfasade 16-1700-tall 2-3 17,18 16.07.10 
18 J sydfasade 16-1700-tall 2-3 19,20 16.07.10 
19 J sydfasade 16-1700-tall 2-3 19,20 16.07.10 
20 K vestfasade 16-1700-tall 2-3 21,22 16.07.10 
21 K vestfasade 16-1700-tall 2-3 21,22 16.07.10 
22 L vestfasade 1500-tall(evt. 

middelalder) 
2-3 23,24 16.07.10 

23 L vestfasade 1500-tall(evt. 
middelalder) 

2-3 23,24 16.07.10 

24 M vestfasade middelalder 2-3 25,26 16.07.10 
25 M vestfasade middelalder 2-3 25,26 16.07.10 
26 N vestfasade middelalder 2-3 27,28 16.07.10 
27 N vestfasade middelalder 2-3 27,28 16.07.10 
28 O sydfasade ukjent 2-3 29,30 16.07.10 
29 O sydfasade ukjent 2-3 29,30 16.07.10 
30 P østfasade 1500-tall(evt. 

middelalder) 
2-3 31,32 16.07.10 

31 P østfasade 1500-tall(evt. 
middelalder) 

2-3 31,32 16.07.10 
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Analyseresultater 
 
 
TABELL OVER ANALYSERESULTATER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prøve Binde- 
middel 
/ pasta 
(%) 

Tilsla
g 
(%) 

Rene 
kalkklumper  
(%) 

Luft-
porer 
(%) 
 
 

Kalk-
skifer 
(%) 

Annet Vurdering 

1 62 31 2 5 -  2:1 
2 56 38 1 4 -  2:1 
3 54 25 3 18 -  2:1 
4 52 25 4 18 -  2:1 
5   Ja    1:1 
6 42 45 2 10 -  1:1 
7 65 23 3 8  gips 

og kull 
3,5:1 

8 59 22 1 7 11  3,5:1 
9 66 24 1 4 5  3:1 
10 62 20 1 7 9  3,5:1 
11 65 21 - 8 6  3,5:1 
12 70 26 - 3 1  3:1 
13 61 19 1 3 16  4:1 
14 68 19 1 3 8  4:1 
15 61 29 1 3 5  3:1 
16 64 24 1 6 5  3:1 
17 55 20 1 19 5  3:1 
18 65 27 1 3 4  3:1 
19 66 29 - 5 -  2:1 
20 68 21 1 5 4  3:1 
21 67 18 2 7 7  3,5:1 
22       Kan ikke telles grunnet stort 

tilslagskorn 
23 68 24 1 2 5  3:1 
24 58 25 3 5 9  3:1 
25 56 17 2 6 20  4:1 
26       Svært nedbrutte og kan ikke 

kvantifiseres, men typiske 
middelaldermørtler. 

27       

28 67 24 - 6 2  3:1 
29 68 24 -  5  3:1 
30 68 15 - 7 10  5:1 
31 65 21 - 5 9  4:1 
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Prøve nummer 1-6 og 26-27 er typiske middelaldermørtler (se figur 1). Blandingsforholdet er 
2:1 og 1:1. De inneholder karakteristiske kalkklumper. Dette er bindemiddel som er 
gjennombrent og lesket, men ikke finfordelt. Spor av kull er også observert, dette er rester fra 
brenningen av kalksten. Mørtlene er nedbrutte og en del kalk er omdannet til gips, hvilket 
skjer ved tilgang til sulfater, for eksempel via sur nedbør.  
Siden mørtelen i stor grad er nedbrutt er det vanskelig å si noe om fukt- og frostegenskaper. 
 
 
 
 
 

  
 
Figur 1 Bildet til venstre viser en typisk middelaldermørtel, med store kalkklumper av ren kalk. Mørtelen på bildet 
til høyre er også typisk middelalder, men nedbrutt med revner og materialbortfall. (40x). 
 
 
De aller fleste av de øvrige mørtlene, det vil si prøve nummer 7-25 og 28 – 31 karakteriseres 
av tilstedeværelsen av rødlige skiferpartikler (se figur 2 og 3). Dette er en del av 
bindemiddelet og skyldes at kalkskifer har blitt brukt som utgangspunkt for kalkfremstillingen, 
men en del av materialet har ikke blitt tilstrekkelig brent. Typen skifer er relativt alminnelig i 
Oslo-området. Med det blotte øyet ser man at partiklene er rødlige. Denne fargen opptrer 
typisk ved lave brenningstemperaturer og stammer fra jernholdige forbindelser i skiferen, 
som ved brenningen er omdannet til rød jernoksid. Ved høyere temperaturer får kornene en 
grå farge. Kornene kan typisk kjennes på at de inneholder små kantede, delvis smeltede 
korn av kvarts. 1 Rundt skiferpartiklene ser man en grå sone som er en hydratiseringsrand, 
der skiferen har reagert kjemisk med bindemiddelet. Mørtelen har ellers typiske karakteristika 
for gamle mørtler (kalkklumper, dårlig gradert tilslag etc). Det varierer litt hvor nedbrutte de 
er, noen er svært nedbrutte med gipsomdanning og stort revnenett, andre er i liten grad 
påvirket av tidens tann. Luftporene er i utgangspunktet velavrundede og sammenkittingen 
mellom tilslag og bindemiddel er god i de mørtlene som er lite nedbrutt. Det gir en indikasjon 
på at mørtlen har vært av god kvalitet. Blandingsforholdet er stort sett 3:1, i enkelte prøver 
enda noe fetere. 
 
 
 
 
 
                                                
1 Mail fra Torben Sejr-Hansen i SEIR-Materialeanalyse AS, 16.12.2010. 

Bindemiddel (brunt) Kalkklump Luftpore (alt det gule er luft)    Tilslag 
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Figur 2 Bildet til venstre viser mørtel med en stor skiferpartikkel med tydelige kvartskorn (hvite små partikler) og 
tydelige gråsort hydratiseringsrand rundt partikkelen. Bildet til høyre viser tilsvarende mørtel, med meget god 
sammenkitting mellom kornene og velavrundede porer, altså en mørtel av god kvalitet. (40x.) 
 
 
 
 

 
 
Figur 3 Bildet viser skiferpartikkel sett i pålys. Den tydelige rosafargen skyldes at jernet i skiferen oksideres ved 
brenning. (40x.) 
 
 

  

Skiferpartikkel 
 
 
 
 
Bindemiddel 

Skifer med hydratiseringsrand  
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Konklusjoner 
Analysene viser i store trekk at prøvene representerer to typer mørtel. 
 
Den ene typen mørtel er en typisk fet middelaldermørtel (1:1 – 2:1), med innslag av 
kalkklumper. Disse prøvene er funnet i de nederste delene av bygningen og i partier hvor det 
har vært mulig å komme litt dypere inn i fugene. Undersøkelsene viser klart og tydelig at 
denne mørtelen stammer fra den aller eldste bygningsfasen. 
 
Den andre typen mørtel er enda fetere og har innslag av kalkskifer. Typisk blandingsforhold 
er 3:1. Denne mørtelen opptrer på alle nivåer av bygningen og på alle sider. Tilstedeværelse 
av kalkklumper, bekreftet lav brenningstemperatur, og andre karakteristika viser at det er en 
gammel mørtel, men den kan ikke være eldre enn 1700-tallet siden den finnes i den øverste 
etasjen. Mørtelen kan enten være rester av fasadens gamle kalkpussbehandling, eller det 
kan være en reparasjonsmørtel som har blitt benyttet til å reparere fugene etter at pussen 
har blitt fjernet. En videre undersøkelse av pussrester på bygningssteinenes overflater vil 
trolig kunne gi et svar på dette. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilder: 
Akershus Festning Verneplan 1997:4-21 – 4-24, 9-91 
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H. Sinding-Larsen: Akershus I: Omfanget av Haakon Vs borganlægg. 1924 

H. Sinding-Larsen: Akershus II: Fra Haakon den Vs borg til Cristian IVs slot. 1925: 75-95 

Arno Berg: ”Akershus slott i 1600- og 1700-tallet”, 1950:13-16, 21, 37, 135-139 

Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, Årbok 1954:162-163 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1, Tegninger og foto, prøvesteder  
 
Vedlegg 2, Tynnslipsanalyser, resultater 
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DEKLARATIONSBLAD

Produktnavn    : NHL3,5 injiceringsmørtel 0-0,4mm              Vare nummer    : 034

Producent        : NORDISK NHL                                            Pr. nummer      : 1777138

Gældende fra   : 2010.10.26                                                Side                 : 1 af 3

1. Anvendelsesområde

Renovering

NHL3,5 injiceringsmørtel 0-0,4mm er velegnet til udfyldning af hulrum i murværk, såsom 
kirkemure, fæstningsmure, slotsmure, havnemoler eller murværk generelt som er bygget op 
som kistemur med kerne af sten. NHL3,5 injiceringsmørtel bruges for at udfylde hulrum som 
kan være til skade for murværket, ved at regnvand trænger ind og løber i rummet og skyller 
den eksisterende mørtel ud. Derved bliver murværket ustabilt og kan med tiden kollapse med 
stor risiko for mennesker og bygningen/murværket selv. Ved at have hulrum i murværket er 
der risiko for store mængder vand i denne, som kan bevirke spændinger og overtryk, når 
frosten sætter ind.

2. Produktbeskrivelse

NHL3,5 injiceringsmørtel 0-0,4mm er en fabriksfremstillet, hydraulisk mørtel, der kun skal 
tilsættes vand før brug. Indeholder naturlig hydraulisk kalk (NHL3,5) og 0-0,4 mm ovntørret 
kvartssand, bentonit og kasein (melment).  

3. Blanding

Mørtlen blandes i tvangsblander. Tilsæt den mængde vand som står på forsiden af posen. 
Bland i ca. 20 minutter i en hurtiggående blandemaskine, evt. med piskeris på boremaskine, 
indtil mørtlen er homogen.   

4. Udførelse

Hvis der er åbne fuger i murværket som viser hulrum, kan de markeres som referencepunkter. 
Disse punkter skal være små huller, placeret i bunden af det område som skal injiceres. Alle 
åbne fuger skal fuges ud med mørtel før injiceringen påbegyndes. Udbedr ca. 1 meter af 
murværket ad gangen i højden, så det sikres at mørtlen kan løbe helt til bunds. Pump eller 
hæld flydemørtlen så langt ind i murværket som muligt, ved hjælp af slanger, som skubbes 
langt ind mellem fugerne i firbindelse med fugningen, og en tragt. Når injiceringsmørtlen flyder 
ud af referencehullerne i bunden, lukkes disse med frisk fugemørtel eller ler. Efterlad 
murværket i op til 3 før du fjerner fugerne på reference områderne for at tjekke at 
hulrummene er fyldt helt ud. 

Forarbejde

Før injiceringsmørtlen hældes eller pumpes i muren, skal hulrummene i murværket skylles 
godt igennem med rent vand fra en vandslange. Vandslangen skal skubbes ind i de samme 
huller som injiceringsmørtlen skal i og der skylles til der kun kommer rent vand ud af de 
nederste referencehuller. Dermed er hulrummene rene og godt forvandede så 
injiceringsmørtlen kan flyde frit.
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Injicering

Den blandede injiceringsmørtel hældes i murværket ved hjælp af en tragt påført gummislange,
eller pumpes med en stempelpumpe med slange og dyserør. 

Efterbehandling

Afdæk murværket effektivt mod nedbør og frost. Det skal ske senest ved arbejdets ophør, 
mens mørtlen afbinder og begynder hærdning. 

5. Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet mørtel skal senest anvendes inden for 1/2 time. Frysepunktssænkende midler 
eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke 
senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand. 

Mørtlen egner sig ikke til udendørs vinterarbejde–må kun benyttes ved temperaturer over 5°C.

6. Produktegenskaber

PRIMÆRE EGENSKABER

MØRTELTYPE :   NATURLIG HYDRAULISK KALKMØRTEL –RECEPTMØRTEL 
                                                                       TYPE F IHT DS 414

BLANDINGSFORHOLD : 1 DEL NHL3,5 TIL 1 DEL SAND (VÆGT) TILSAT BENTONIT                         
                                                                        OG KASEIN (MINDRE END 10/000)

Supplerende oplysninger

Vandtilsætning : Ca. 38,5 % (svarer til 9,63 liter pr. 25 kg tørmørtel)
Brugstid efter blanding (ved 20 oC) : Ca. 1/2 time
Forbrug (ekskl. spild) : Afhængig af murens beskaffenhed

7. Opbevaring

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato

Opbevaring: Tørt og uåbnet; hævet fra underlaget på paller. Tåler frost
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8. Kvalitet og miljø

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS414 samt DS/EN 998-2: 2003, 
DS/EN 998-1: 2003, Anneks ZA.1.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede 
forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af 
ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende 
inspektioner og afprøvninger.

Godkendt af: MLA Dato: 2004-09-09 Init.: NNP
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Bygning: Akershus slott, sydfløyen 
Inventarnr.: 0002/ Seksjon 6 
Prosjekt:  Fargeundersøkelse av vinduer 
Oppdragsgiver:  Nasjonale Festningsverk 
Prosjektleder:  NIKU v/ konservator Merete Winness 
Medarbeider:  NIKU v/ konservator Kristin Solberg

1. Bakgrunn 

På oppdrag fra Nasjonale Festningsverk har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) utført 
fargeundersøkelse av vinduene i Christians IV’s sal og slottskirken i sydfløyen på Akershus slott for 
å dokumentere vinduenes fargehistorikk og for å kunne anbefale valg av farger og materialer til 
oppmaling. Vinduene skal repareres og males i 2010. Befaringen på Akershus slott fant sted 
8.februar 2010 med Nasjonale Festningsverk v/ overarkitekt Anders Joneid og NIKU v/ 
konservatorene Winness og Solberg. Et av vinduene fra kong Christian IV’s sal ble senere 
demontert og undersøkt i NIKUs lokaler.1 Deretter ble et vindu i slottskirken undersøkt på stedet.2

2. Metode 

Fargeundersøkelsen er gjort ved lagvis avdekking av malingslag, vurdering av overflater i 
feltmikroskop, registrering av malingslag samt tolking av materialprøver i mikroskop ved høyere 
forstørrelse ved NIKUs konserveringsavdeling. Liste over materialprøver følger med rapporten. 
Materialprøvene oppbevares hos NIKU. 

3. Dokumentasjon 

Malingslagene som ble funnet på vinduet er ført inn på NIKUs skjema for fargeundersøkelser. 
Fargeregistrering gjøres ved bruk av NCS-systemet3, som er et kodesystem for å beskrive farger. 
Fargekodene skal i de fleste tilfellene oppfattes som veiledende, ettersom det sjelden er mulig å 
finne én NCS-kode som fullstendig samsvarer med den avdekkete fargen. Der det står en skråstrek 
mellom to fargekoder, anses fargen å ligge mellom de to kodene. Det må tas hensyn til at de 
avdekkete overflatene er eldet og kan ha forandret farge. For eksempel gulner oljemaling uten lys. 
Det betyr at en nylig avdekkete oljemaling som regel er for gul, men den vil få igjen den opprinnelige 
fargen etter bleking med lys etter noen uker. Dette er spesielt viktig for blå farger. 

4. Historikk 

Bygningshistorikken for sydfløyen på Akershus slott er beskrevet i verneplanen for Akershus 
festning som er utarbeidet av Nasjonale Festningsverk.4 I det følgende er det samlet noen årstall om 
sydfløyens bygningshistorikk. Vinduene i slottskirken er fra 1920-tallet da arkitekt Holger Sinding-
Larsen restaurerte kirkerommet. De nåværende vinduene i Christian IV’s sal er fra den siste store 
restaureringen av Akershus slott, ledet av arkitekt Arnstein Arneberg, som begynte på 1930-tallet.  

1299–1304 ca.  Sydfløyen ble oppført. 
1540 ca.  Sydfløyen ble påbygget en etasje. 

1577–1578  Hele 1. etg. innredet til kirke. 2 etg. innredet til konge- og dronningsleilighet  

1738–1740  Øverste etasje delvis revet og gjenoppført med tre rom for Overhoffretten 
(nåværende Christian IV’s sal). Kirken innredet med nåv. vindusåpninger. 

1920 ca.  Delvis restaurering av kirken. Arkitekt Holger Sinding-Larsen. 

1932–1958  Hele sydfløyen restaurert. Arkitekt Arnstein Arneberg. 

1960-tallet Restaurering av Christian IV’s sal. 

                                               
1 Vindu i Christian IV’s sal mot borggården ble demontert, merket U1 av oppdragsgiver og levert til NIKUs lokaler.
2 I slottskirken ble utsiden av østre vindu på sydveggen undersøkt ved at man kunne stå på taket utenfor. 
3 NCS Natural Color System®; www.ncscolour.no  
4 Verneplanen for Akershus festning. http://www.verneplaner.no/index.php?f=akershus&id=248676&a=2  
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5. Beskrivelse 

Christian IV’s sal har firerams smårutete krysspostvinduer, som er fra den siste store 
restaureringen, som startet på 1930-tallet. Vinduene er laget i eik. De er malt grå på utsiden og har 
en transparent overflatebehandling på innsiden. 

Kirkerommet har nirams smårutete krysspostvinduer med et svakt buet enramsvindu som øvre 
avslutning. Det er i tillegg innervinduer uten inndeling i ruter. Vinduene er også i eik av høy kvalitet, 
og innsiden av vinduene har en transparent overflatebehandling. Vindu S og T er utført i furu og 
malt.5 Utsiden av vinduene i slottskirken har trolig vært behandlet med oljelakk. Det er mulig at den 
første transparente overflatebehandlingen, som man påførte på 1920-tallet da vinduene var nye, var 
pigmentert, men det er vanskelig å dømme ut fra tverrsnitt av materialprøver undersøkt i mikroskop. 

Vindu (U1) fra Christian IV’s sal, sett fra utsiden. 
Vinduene er fra 1930-tallet og er malt grå. 

Samme vindu, sett fra innsiden. Treverket har 
en matt semitransparent overflatebehandling. 

6. Tilstand 

Vinduene er tidligere tilstandsvurdert i 2004.6 Malingen på utsiden av vinduet (U1) fra Christian IV’s 
sal som ble undersøkt av NIKU, er nedbrutt. Dette vinduet vender borggården og malingen er mest 
sannsynlig mindre nedbrutt enn på vinduene på fasadene mot sør og vest. I nedre del av rammen 
er det en del avskallinger i malingen ned til bart treverk, som har grånet. Det samme gjelder 
ytterkant av vinduet mot midtposten. Overflatebehandling på innsiden av vinduet har flasset av på 
nedre del av rammen mot bunnkarmen, særling inn mot midtposten. 

                                               
5 Anbudsgrunnlag for istandsetting av vinduene i sydfløyen, Teknologisk institutt, datert 19.01.2004. Side 8
6 Anbudsgrunnlag for istandsetting av vinduene i sydfløyen, Teknologisk institutt, datert 19.01.2004
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7. Resultater fra fargeundersøkelsen i Christian IV’s sal 

Fargeundersøkelsen viste at vinduene i Christian IV’s sal har vært malt grå i tre perioder, mens 
innsiden av vinduene har vært lakket fire ganger. De grå fargene er relativt like, men den sist 
påførte malingen er litt lysere enn de tidligere påførte lagene. Tabellen nedenfor viser 
malingslagene og fargene som ble funnet på vinduet fra Christian IV’s sal. Alle malingene er 
oljebaserte. Funnene er ordnet i et periodeskjema. 

Lag Periode Farge, utvendig NCS-kode S Anmerkning Datering 
1 1 Grå, grønnlig S 7005-G50Y/ 

S 8005-G50Y 
Grunning 1930-tallet 

2 1 Grå, grønnlig S 7005-G20Y Første farge på 
nåv. vinduer 

1930-tallet 

3 2 Grå S 7005-G80Y Litt lysere enn 
den oppgitte 
NCS-koden 

Muligens 
1960-tallet? 

4 3 Grå S 5502-G/ 
S 6502-G 

 Nåværende 
(februar 2010) 

Vindu (U1) fra Christian IV’s sal, utside. 
Tverrsnitt av malingslagene viser at vinduet har 
blitt malt grått tre ganger.  
Det første laget fra 1930-tallet var relativt grov-
pigmentert. 

Samme vindu (U1) innside. Tverrsnitt av lakk/ 
transparent overflatebehandling sett i ultrafiolett 
(UV) lys. Det ser ut til at innsiden har vært 
behandlet fire ganger, hvorav det første består 
av 2 strøk. 
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8. Resultater fra undersøkelsen i slottskirken 

Utsiden av vinduene i slottskirken kan ha blitt behandlet med linoljeoljelakk eller standolje da de ble 
satt inn ved restaureringen på 1920-tallet. NIKU har ikke utført kjemiske tester av materialet. 
Antakelsen er basert på observasjoner på stedet og undersøkelse av materialprøver i mikroskop 
ved høyere forstørrelse ved normallys og ultrafiolett (UV) lys. 

Vindu fra slottskirken, på sydveggen lengst mot 
øst. Den tidligere overflatebehandlingen er 
svært nedbrutt. Materialprøven (nr. 5) ble tatt fra 
et område (liten profil) som har vært mindre 
utsatt for tidligere skraping før påfølgende 
overflatebehandlinger. 

Tverrsnitt av materialprøve 5 ved høy 
forstørrelse i mikroskop med UV-lys. Utsiden av 
vinduene ser ut til å ha vært behandlet minst fire 
ganger med oljelakk eller annen transparent 
overflatebehandling. 

9. Anbefaling om valg av farger og videre tiltak 

Christian IV’s sal, vinduer, malt utside
Fargeundersøkelsene viste at vinduene har vært malt grå tre ganger siden de ble satt inn på 1930-
tallet ved den siste store restaureringen av sydfløyen på Akershus slott. NIKU anbefaler å 
gjenskape en fargesetting som står i sammenheng med denne restaureringen. Det vil si at utsiden 
av vinduene bør males med grå linoljemaling, nærmest NCS-kode 7005-G20Y. 
Det anbefales at det blir laget prøveoppstryk som bør vurderes av en konservator og oppdragsgiver 
før vinduene males, slik at man eventuelt kan justere fargen.  

Christian IV’s sal, vinduer, innside 
I anbudsdokumentet for behandling av vinduene i sydfløyen er innsiden av vinduene i Christian IV’s 
sal beskrevet som lakkert7, men det står ikke noe om hva slags lakk som bør brukes til 
overflatebehandling når vinduene settes i stand.8

Den nåværende matte, brune overflatebehandling på vindussmyg og losholter er sannsynligvis fra 
1960-tallet da himlingen i Christian IV’s sal ble restaurert.9 Fargen på den nåværende brune 

                                               
7 Anbudsgrunnlagg for istandsetting av vinduene i sydfløyen, Teknologisk institutt, opprettet 19.01.2004, side 4
8 Anbudsgrunnlagg for istandsetting av vinduene i sydfløyen, Teknologisk institutt, opprettet 19.01.2004, side 7 og Bilag 1: 
Arbeidsbeskrivelser for reparasjoner og utbedringer
9 To rapporter (4.november 1964 og 1.mars 1965) etter restaurering av himlingen i Christian IV’s sal skrevet av 
restaureringskonsulent Odd Helland, Riksantikvarens arkiv. Til fernissering av himlingen brukte de: Scandia kjemiske 
fabrikks ”mattlakk 1880” blandet med terpentin i forholdet 1 del lakk og 4 deler terpentin. Det er sannsynlig at vinduene også 
ble behandlet i forbindelse med restaureringen på 1960-tallet og at man brukte samme eller en tilsvarende lakk til behandling 
av vinduene i Christian IV’s sal. 
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overflatebehandlingen på smyg og vinduer varier i forhold til hvor tykt eller tynt den er påført. 
Nærmeste NCS fargekode for den pigmenterte lakken er 8010-Y50R.10  

Kommende overflatebehandling på innsiden av vinduene i Christian IV’s sal må ses i sammenheng 
med overflatebehandlingen på smygene (karmene), rammene og losholtene som ikke har vært 
demontert for reparasjon av strukturelle skader.  

NIKU har fått opplyst at mange vinduer i Christian IV’s sal er i så dårlig stand at det er nødvendig å 
erstatte deler av gammelt treverk med nytt. Det nye treverket (eik) vil være lysere enn det gamle. 
For å gjøre de nye innbøtingene mindre synlige på innsiden av vinduene, anbefaler NIKU at 
overflatebehandlingen på innsiden av vinduene fjernes ned til bart treverk og at det nye treverket 
beises for å få tilnærmet lik farge som det gamle treverket. Valg av materialer og farge for videre 
overflatebehandling av vinduene må avstemmes i forhold til farge og glans på 
overflatebehandlingen på smygene og de delene som står fast i bygningen.  

NIKU mener det er minst tre alternativer for behandling og at det bør settes opp prøver for de ulike 
alternativene før man bestemmer metode og materialer for overflatebehandling av vinduene.  

Alternativ 1 Dersom man skal beholde nåværende matte, brune overflatebehandling på 
vindussmyg og losholter, som sannsynligvis er fra 1960-tallet da himlingen i 
Christian IV’s sal ble restaurert, bør man avstemme farge og glans på 
overflatebehandling av vinduene etter smygene. 

Alternativ 2 Dersom man fjerner nåværende matte, brune overflatebehandling på vindussmyg 
og losholter ned til bart treverk, bør man velge lik overflatebehandling på smyg og 
vindu slik at disse har samme farge og glans. 

Alternativ 3 Dersom man kun matter ned og rengjør den nåværende matte, brune 
overflatebehandlingen, kan smyg og vinduene få samme toppstrøk. Uansett bør 
man avstemme farge og glans på overflatebehandling av vinduene etter smygene. 

Alternativ 1 er minst ressurskrevende. NIKU anbefaler alternativ 2, fordi det vil gi et utseende som 
er mer i overensstemmelse med uttrykket fra Arnebergs restaurering på 1030-tallet.  

Det bør brukes en oljelakk. NIKU anbefaler at det blir satt opp ulike prøveoppstryk som bør vurderes 
av en konservator og oppdragsgiver før innsiden av vinduene behandles slik at man eventuelt kan 
justere farge og glans før man setter i gang tiltak. 

Slottskirken, vinduer utvendig
I anbudsdokumentet er vinduene i slottskirken beskrevet som lakkert11, men det står ikke noe om 
hva slags lakk som bør brukes til overflatebehandling når vinduene settes i stand.12 NIKU anbefaler 
at det benyttes en værbestandig oljelakk til vinduene, f. eks en type som benyttes til trebåter. Det 
gjelder ikke varevinduene (se under). Det anbefales at det gjøres prøveoppstryk (evt. av ulike typer) 
som kan vurderes før man setter i gang tiltak. 

Slottskirken, innervinduer (varevinduer)
NIKUs undersøkelser viser at innsiden av innervinduene i slottskirken sannsynligvis ikke har blitt 
behandlet siden de ble satt inn på 1920-tallet da kirken ble restaurert av arkitekt Sinding-Larsen. 
Overflatene på innervinduene ser ut til å være i god stand. NIKU anbefaler derfor ingen 
overflatebehandling dersom det ikke er nødvendig på noen vinduer på grunn nye innbøtinger. 

                                               
10 Dersom man setter opp prøvefelt for å finne en farge som likner nærende overflatebehandling, og denne fargen virker for 
grønn i forhold til nåværende overflatebehandling, kan man prøve en farge som ligger nærmere NCS 8010-Y70R. 
11 Anbudsgrunnlagg, opprettet 19.01.2004, side 8
12 Anbudsgrunnlagg, opprettet 19.01.2004, side 7 og Bilag 1 – Arbeidsbeskrivelser for reparasjoner og utbedringer
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Generelt
På grunn av at sydfløyen er automatisk fredet bør ulike prøvefelt for behandling samt valg av 
materialer og metode for overflatebehandling av vinduene i sydfløyen vurderes og diskuteres i 
samråd med Riksantikvaren før man setter i gang tiltak. Se punkt 6.3 i Verneplanen for Akershus 
festning som viser fredningens omfang og punkt 6.4.3. om vernebestemmelser og hva som må 
meldes og godkjennes av Riksantikvaren. 

10. Råd om maling 

Før utsiden av vinduene males (eller lakkes) på nytt må løs maling og kitt fjernes manuelt og 
overflaten rengjøres for å gi den nye malingen god vedheft til underlaget. Skader i treverket 
spunses, mens mindre skader kan tettes med linoljekitt. Flatene slipes deretter i vedretning, 
støvrenses og vaskes med fagvask. 

NIKU fraråder at vinduene impregneres med linolje før videre malerarbeid, fordi prinsippet for godt 
malerarbeid baserer seg på at grunningsstrøket er magrere enn de ytterste strøkene for å unngå 
oppsprekking. 

Til oppmaling av utsiden av vinduene i Christian IV’s sal bør det benyttes en ren linoljebasert maling 
uten andre tilsetninger for å oppnå samme overflatetekstur og glans som tidligere. Dette er tråd med 
verneplanen for Akershus festning, punkt 7.2.2 der det står at ”det skal benyttes tradisjonelle 
materialer og metoder som er naturlige i forhold til bygningens alder og konstruksjon.” 

NIKU anbefaler at oppmalingen gjøres av malere som har erfaring med bruk av linoljemaling. Det 
anbefales å påføre minst et grunningsstrøk med fortynnet linoljemaling (maksimalt 10 %). Det bør 
påføres 3 strøk inklusive grunningen. Overflatestrøket skal være ufortynnet linoljemaling. Malingen 
skal legges på i tynne strøk. Den skal arbeides inn i flaten. Strøkretningen skal følge vedretningen. 
Etterstryk er nødvendig for å unngå sig i malingen.

Metoder for vedlikehold av vinduer samt valg og bruk av materialer til maling er beskrevet i flere av 
Riksantikvarens informasjonsblad. De mest relevante er: 

3.9.4. Utvendig maling: linoljemaling – egenskaper og bruk13

3.6.2. Vedlikehold av vinduer14

11. Litteratur og kilder 

Nasjonale Festningsverk (1997): Verneplan for Akershus festning. 
http://www.verneplaner.no/?f=akershus&id=248676&a=2  

Anbudsdokument for istandsetting av vinduene i sydfløyen på Akershus slott, Teknologisk institutt, 
2004 

                                               
13 Riksantikvarens informasjonsblad. 3.9.4. Utvendig maling: linoljemaling – egenskaper og bruk 
14 Riksantikvarens informasjonsblad. 3.8.1. Vedlikehold av vinduer 
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