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INNLEDNING

Denne undersøkelsen og rapporten ble bestilt av arkitekt Steinar Barmen på vegne av Hotell Terminus i sep-
tember 2014. Undersøkelsen på stedet ble påbegynt 20. oktober og i hovedsak avsluttet 25. november. Rappor-
ten er skrevet i første halvdel av januar.
 Arbeidet er utført av Ragnar Kristensen i dialog underveis med Steinar Barmen, Ragnhild Smørås og 
Aud Hunskår. Dag Brunsvik har bistått med praktiske foranstaltninger på stedet. Undertegnede har bodd på 
stedet i løpet av arbeidene, noe som har effektivisert arbeidsinnsatsen og muliggjort tett dialog med leietagerne 
i bygningen for tilgang til hyblene. Det er i etterkant vanskelig å tenke seg et tilnærmet grundig resultat uten 
denne bosituasjonen. Takk til oppdragsgiver og alle involverte.
 Undersøkelsen har avdekket interiører av spesielt høy kulturhistorisk verdi og viser at disse stort sett er 
så godt bevart at de kan benyttes som  utgangspunkt for en restaurering/rehabilitering av bygningen. Under-
søkelsen viser også trekk ved bergensk sosialhistorie. Stiftelsens tidlige historie er preget av påkostet interiør-
dekor. Først rundt midten av 1800-tallet tilpasses nivået en mer alminnelig fokelighet. Slik sett profilerer byg-
ningens interiører en utvikling fra det individuelle og påkostede til et moderne mer institusjonspreget uttrykk. 
Skriftlige kilder viser et helhetlig sosialt prosjekt tilpasset sin tids tankegang om en god alderdom. Individuelle 
rom, mulighet for hagebruk, ansatte pleiere/hjelpere, bønnestue og innleid predikant samt likstue egnet til en 
siste markering av verdighet og sikkerhet mot å bli begravet som skinndød, tidens store og reelle frykt. Og over 
veien kirkegården.  
 Hvor langt man skal gå i tilbakeføring er et naturlig debattema. Da bygningen ikke skal være et mu-
seum - men brukes - vil tilbakeføringsforslag nødvendigvis måtte måles mot brukerbehovene. Det er lagt størst 
vekt på avdekking og registrering i denne rapporten da en forutsetning for godkjenning av arbeider er kunn-
skap om hvilke fredede bygningselementer som berøres av eventuelle planer.
 Det er begrenset hvor mye konkret det har vært mulig å skrive om restaureringsforslag i denne rappor-
ten da rammen for rapporten er avgrenset og materialet som har kommet for dagen er svært omfattende. 
 For at skjermversjonen av denne rapporten skal kunne sees på samme måte uavhengig av visnings-
skjerm må visningsskjermen være kalibrert med en fargekalibrator. Fargene på illustrasjonene er lagt inn i dels 
Indesign og dels Photoshop ved at NCS` egenproduserte plugin for denne programvaren er benyttet. Det gjen-
gitte fargene er i henhold til NCS` egen standard. Men for seeren vil skjermen som benyttes og hvorvidt den 
er kalibrert avgjøre om illustrasjonene sees riktig. Dersom man ikke har tilgang til mekanisk skjermkalibrator 
kan denne siden gi nyttige råd: http://epaperpress.com/monitorcal/ 
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FORUTSETNINGER, AVGRENSNING OG OMFANG

Denne undersøkelsens formål har vært å avdekke og klarlegge så langt som mulig Zander Kaaes Stiftelses 
interiør- og eksteriørutvikling fra 1770 fremover - innenfor en avgrenset økonomisk ramme og bestilling. Un-
dersøkelsen skal være underlag for å klarlegge i hvilken grad moderne installasjoner og tilpasninger vil berøre 
eksisterende fredede interiørelementer av kulturhistorisk verdi. Det ligger også i en slik oppgaves spørmålsstil-
linger å klarlegge hvilke muligheter for historisk tilbakeføring som finnes, samt i dette tilfellet å gjøre det mulig 
for prosjektet å finne utgangspunkter for historisk profilering av Zander Kaaes stiftelses særegne historie. 
 Forventningen var i utgangspunktet at bygningen på bakgrunn av institusjonshistorien ville vise seg 
knapp og enkel i uttrykket. Inntrykket som skapes gjennom fellesrom som kjøkken og korridorer understreker 
det nødtørftige. Mengden av historiske lag i stuene og boligrommene (kammersene) viste seg imidlertid etter-
hvert å være særdeles stor og interessant. Særlig i tiden fra rundt 1770 og frem til nærmere 1850 har rommene 
kunnet fremvise en blanding av sjarmerende enkle men stilfulle og også mer prangende påkostede tapeter samt 
noe malt dekor. Malt dekor både i form av frihåndsmaling og sjablondekor. Dvs. individuelle uttrykk.
 De overraskende funnene medførte to ting: Vektleggingen av hva som burde prioriteres avdekket ble noe 
endret da det åpenbart ikke lot seg gjøre å generalisere funn fra et rom til et annet. Utgangspunktet var å begrense 
grundige undersøkelse til færrest mulige rom og ellers foreta stikkprøver. I stedet endte det med en kombinasjon 
hvor vegger i størst mulig grad ble grundig undersøkt for tapeter og dekor. Dører og gerikter likeså. Himlinger og 
taklister samt brannmurer ble utsatt for stikkprøver og fotlister og gulv ble ikke undersøkt. Dermed ble det i stor 
grad dannet et bilde av de overordnede interiørelementene i rommene og viktige kulturhistoriske verdier klarlagt 
i stor grad. Fremdeles mangler en del elementer som klarlegging av eventuelle brystningsfelt, et par rom er ikke 
veggavdekket. De eksisterende vaskerommene som opprinnelig var kammers er dels ikke undersøkt og dels un-
dersøkt som stikkprøve. Kammersenes bordhimlinger er ikke nøyaktig datert, noe som er mulig - og viktig for 
å fastslå korrekt dekor/fargesammensetning i kammersene. Stuenes eldste perioder bør undersøkes mer omfat-
tende og grundig. Det har reist seg noen nye spørsmål i løpet av gjennomgangen av materialet. Bl.a. kan det se ut 
som om Stue II har en rikere tidlig historie enn antatt umiddelbart etter avdekkingene. Kun et korridorvindu fra 
1860/70-tallet er undersøkt. Kammersenes vinduer kunne med fordel vært undersøkt.
 Arbeidet ble utført svært arbeidsintensivt for å rekke over mest mulig av det prioriterte. De fleste vegger 
er åpnet og registrert fra ytterste lag og inn til tømmer. De fleste dører og gerikter er avdekket gjennom farge-
trapper, men ikke alle omfatter de yngste lagene som erfaringsmessig er mer standardisert i fargene. Himlinger 
er avdekket i noe mindre antall.  Generelt viser det seg at taklistenes første periode kan fremvise avvik fra tak-
fargen. Senere perioder er ens. Kun i et tilfelle er det påvist brystningsfelt (malt, ikke listverksavdelt), men da 
de fleste rom ikke er undersøkt på dette temaet kan det vise seg å forekomme fler. Vinduer og vindusgerikter er 
generelt fra 1860/70-årene eller yngre og er ikke undersøkt rom for rom.Gamle fotlister mangler. De eldste som 
er registrert tilhører sveitserperioden og en muligens fra annet kvartal av 1800-årene. Generelt er de skiftet ut i 
moderne tid. Gulvene er tildels fjernet i moderne tid, men kan være bevart under deler av bygningen. At byg-
ningen er i bruk som hybelhus har vanskeliggjort inngrep, men det gode samarbeidet med beboerne har likevel 
muliggjort en rasjonell men intrikat og hastverkspreget arbeidsflyt. Møblering og tidsfrister har avgrenset hvor 
mye og hvor det kan avdekkes innenfor overordnet tidsskjema.
 I forhold til f.eks en lystgård som Lønningen av omtrent samme alder, er mengden interessant interiør-
dekor overlegen. Sammenlignes med Mesterhuset til Reperbanen i Sandviken når Zander Kaaes stiftelse høyt 
opp på skalaen med en usedvanlig stor rikdom av fine interiørelementer fra tidlige perioder. Bygningen har
også vist seg å ha en relativt enkel bygningsmessig utviklingshistorie, men kompleks interiørutvikling.
 Dokumentasjonarbeidet på stedet er i utgangspunktet preget av en systematikk. Teknisk avdekking av 
fargesjikt og overflater/konstruksjoner krever konsentrasjon om oppgaven. Likevel dannes i forkant og under-
veis et grovt bilde av den totale utviklingen. Rammeverket er eierhistorikken og den sosiale konteksten eller 
bruken. Sluttarbeidet består i å bringe de enkelte trådene sammen til et helhetsbilde. Det er gjort her så langt 
tiden rekker, men mye materiale er ubrukt. Fargetrappene er laget små for å rekke over flere rom innenfor ram-
men. De kan med fordel utvides for bedre observasjon når man velger hvilke perioder som kan være ønskelige 
å basere seg på i et eventuelt restaureringsarbeide.
 Det er foretatt avdekkinger ved at yngre gerikter er avmontert for innsyn, hulltagninger i gipsplater 
lerret, papp og strier. Farge og tapetlag er avdekket trinn- og lagvis hovedsakelig ved hjelp av kun skalpell. Alle 
avdekkede farger er avlest med elektronisk fargemåler i NCS kode og skjemaført med korte beskrivelser. Det 
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har ikke vært tid til å ettersjekke mot fargevifte. Det er avtegnet profiler av listverk. Tapetfunnene kan være ut-
gangspunkt for gjenskaping og trykk av kopier samt dokumentasjon dels for innramming og utstilling. Uansett 
tilfører særlig tapetfunnene ny kunnskap til temaet interiørhistorie.
 En del hjelp har det vært i fotografiene av fargetrappene. Bildene er tatt med et Canon Eos 5d mkIII. 
Det har vært anledning til å kontrollere fargenøyaktigheten i dette kameraet og den har vist seg svært god på 
bilder i råfilformat. Forutsetningen er naturligvis at fotografiet også viser et fargekontrollkort. Maling og tapet-
lag er registrert og beskrevet og farger registrert i NCS kode. De registrerte punktene er avfotografert. I denne 
rapporten er ikke fargekortene gjengitt, men de er med på originalfotografiene som medfølger.
 Fargeavlesingene har som målsetting å gi et mest mulig komplett bilde av interiørenes utvikling gjen-
nom de forskjellige periodene med hovedvekt på de eldre periodene. Registreringene er et viktig redskap for å 
forstå og organisere/systematisere tilføyelser, ombygginger og endringer. Registreringen gir mulighet til å da-
tere og parallellføre utvikling i ulike rom. Etter avdekking vil farger endre noe – gjerne avta i gulhet og fremstå 
noe lysere. Det innebærer at en helt korrekt justerende avlesing bør foretas i ettertid.
 Den foreliggende undersøkelsen er ikke egnet som konkret arbeidsanvisning for utførende maler, men 
som historikk, veiviser og beslutningsgrunnlag. Rapporten er ment å være basis for å forstå bygningens utvik-
ling og for å foreta restaureringsvalg og indikere utførelse. Ved utførelse bør den aktuelle tilbakeføringsperio-
den gjennomgås og anvises skriftlig og utførende bør forholde seg til en antikvarisk ansvarlig som godkjenner 
resultater i forhold til anvisningen. 
 Eksempelvis er det avdekket en del svært tynne sluttstrøk fra siste kvartal av 1700-årene. Disse kan 
umiddelbart tas for å være laserende strøk på en bunn. I siste del av 1700-årene skal lasering forekomme i stør-
re grad enn ellers, men som Brænne påpeker er lasering uvanlig innen bygningsmalerfaget i Norge - men det 
forekommer i perioder som f.eks siste halvdel av 1700-årene. Watin understreker i sin autoritative malerhånd-
bok fra 1774 at lasering tilhører malerkunstens vanskeligste utførelser. Det er da lite sannsynlig at takflater er 
lasert, men det bør vurderes om ikke noe av listverket i denne perioden kan være lasert. Fotografier av himling 
i Stue II antyder at laseringseffekten skyldes belysning og refleksjon fra penselstrøkspor. 
 Innenfor rammen som er satt for denne undersøkelsen er det ikke mulig å vurdere hver enkelthet i 
detaljer. De mange usedvanlig fine historiske interiørene det finnes rester etter, særlig i perioden 1770-1850, er 
alle verd oppmerksomheten. Det er lett å fortape seg i stiluttrykk. Når det er sagt, er det gode kvalitetsnivået 
også en faktor å ta med i beregningen når det vektes mellom ulike perioder egnet for tilbakeføring.
 Kompromiss er også en faktor i denne sammenhengen. En konsekvent restaurering vil kunne ha en 
dominoeffekt hvor historiske endringer slår ut i omfattende ombygginger for å tilfredsstille et krav om konse-
kvens og dermed undermineres lett autentisiteten. På den andre siden vil det å forholde seg til yngste element 
i et rom medføre at bygningen blir en representant for alminneligheter uten særlig historisk betydning eller in-
teresse. Romelementer av helt ordinær art eksisterer i samme kontekst som spesielt gode uttrykk for sin tid. Det 
er gitt i utgangspunktet at et hus med så mange utviklingstråder og endringer ikke kan tilbakeføres enhetlig til 
en gitt periode. Det må tas stilling rom for rom og her hjelper ikke prinsippet om å velge det siste tidselementet 
i hvert rom som utgangspunkt for tilbakeføring. Det ville profilert mye alminnelighet og verdifulle  bidrag til 
kultur- og interiørhistorien ville bli plassert i bakgrunnen. Skal det styres klar av alminneligheter på den ene 
siden og tap av viktig historisk dokumentasjon på den andre siden, må det gjøres kompromisser. Jeg mener på 
den bakgrunnen at vinduene fra 1860/70 ikke bør være en nedre grense for hvilken tid man legger seg på. Så 
mange dominerende elementer er bevart at man godt kan tåle at vindusutformingen ikke er i samsvar med et 
eventuelt restaurert interiør. Ellers er jo så og si alt på plass. 
 Vurderingene og valgene i denne rapporten er basert på en del grunnprinsipper eller forutsetninger slik 
de er uttrykt i bl.a. Veneziacharteret. Helt sentralt står respekten for det autentiske og prinsippet om ikke å la 
rekonstruksjoner basert på gjetninger fortrenge bevart dokumenterbar historie. 
 Eksponering av utvikling over tid har verdifulle budskap å formidle. Mao. er det ikke umiddelbart gitt 
hvor man ender når undersøkelsen er utført og analysen tar til. En restaurering av et historisk viktig hus som 
Zander Kaaes stiftelse bør ha som formål å underbygge fortellingen av de viktige historiene bygningen bærer 
på. Slik sett må det treffes valg hvor noen historier defineres som mindre viktige og trer i bakgrunnen. Det er 
selvsagt at den fremtidige bruken er en avgrendende faktor for hvor mye tilbakeføring man realistisk kan få til. 
Hotelldrift setter krav som må veies opp mot restaureringsperspektivet så lenge viktige fredede kulturhistoriske 
verdier tapes eller ødelegges. I det store perspektivet er historien og fredningsperspektivet det overordnede i et 
fredet hus. 
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UTFØRELSE AV ARBEIDER

Før det skal tilbakeføres/restaureres i praksis, dvs snekres, blandes maling og utføres må den valgte perioden 
gjennomgås på nytt med ny avlesing, eventuelt ytterligere avdekkinger av samme sjikt og sjekk av nylaget ma-
ling mot avdekket sjikt og tolkning. Skal det ikke tilbakeføres, men males opp i pastisj eller med ny bri på gamle 
utførelser står man naturligvis friere. Dette er skrevet med restaurering/tilbakeføring som ramme.
 Det er viktig at arbeider utføres så nær opp til det opprinnelige som mulig. Der det skal males direkte 
på lerret, bør det benyttes materialer mest mulig identiske med de opprinnelige. Der det skal tapetseres kan det 
benyttes jutestrie og maskinpapir som underlag. Å lime tapetpapir rett på eldre og etterhvert dårlige/ødelagte 
underlag vil neppe være heldig. Det er bedre at de eldre sjiktene bevares mest mulig urørt under en nystrukket 
strie. Det bør ikke benyttes platekledninger som direkte underlag for tapeter eller maling i de historiske rom-
mene da overflatene da blir for plane og døde - forutsatt at tilbakeføring er målet. Strukket strie føyer seg bedre 
etter underlagets skjevheter og karakter. 
 Gulvmaling er et større problem. Erfaring viser at moderne vannbasert gulvmaling blir liggende som et 
sjikt og lett løsner eller ødelegges. Det bør benyttes tradisjonell alkydbasert gulvmaling som trenger mer ned 
i underlaget og sitter bedre. Det er mulig å lage svært slitesterke linoljebaserte gulvmalinger med tilsetning av 
standolje. Det er imidlertid et kapitel for seg. Ved skraping av løs maling bør negleprinsippet følges. Dvs. der 
malingen slipper ved et lett press med neglen, skrapes det. Sår og overganger mellom malingssjikt sparkles 
helst ikke. Ujevne overflater bidrar til å gi alderspreg. Alderspreget er en faktor som bør gis betydelig oppmerk-
somhet ved arbeider. 
 Ved bruk av umalte grønnsåpevaskede gulv kan det legges løpere som tar det meste av slitasjene og 
tråkket. det antas at gulvene har vært umalt til et stykke ut i 1800-årene - dog kan gulvene i enkelte rom og stuer 
ha vært malt tidlig.

To forhold peker seg ut som egnet for en vurdering: Drageren under himlingen i stue I og den mindre ditto i 
midtgangen bør vurderes fjernet og erstattet med mer diskret løsning. Likeledes bør sprinklingsanlegget fjer-
nes og legges på en diskret måte. I og med at det meste (antagelig) av loftsgulvet er yngre , bør det kunne tas opp 
og tilførsel legges skjult over bordhimling i kammersene. I midtgangen kan den legges mellom bjelker, delvis 
skjult. Sprinklingsanlegget er brutalt gjennomført og forstyrrer inntrykket av rommene. I dag ville man ikke 
valgt slike løsninger i et gammelt hus.
 
Det finnes en rekke firmaer som kan rekonstruere og trykke opp gamle tapeter. Christiania Tapetverksted i 
Norge. Lim & handtryck i Sverige. I Sverige finnes flere, men nevner dette da jeg selv har erfaring der. 

Før det settes i verk konkrete restaureringsarbeider bør det lages nøyaktige arbeidsbeskrivelser for hvert rom 
og maling bør blandes på stedet og farger og utførelse godkjennes av en restaureringsansvarlig som ikke bør 
være identisk med utførende håndverker. Dialog er viktig og skaper erkjennelse i restaureringsprosesser.
 Det er svært viktig at prosjektets ledelse og utførende ned til den enkelte håndverker er innforstått med 
hva det innebærer å arbeide med et fredet hus. For å sette det på spissen er veien til lovbrudd kort - veien man 
skal balansere på er smal. I prinsippet er alle bygningselementer og veggfaste gjenstander fra før fredningsved-
taket fredet og omfattes av Kulturminnelovens bestemmelser. Dermed er håndverkeren på stedet en særdeles 
viktig person som i en slik bygning må kjenne sin begrensning og ha en viss følelse for verdiene som håndteres. 
Mao. er det lite rom for generaliseringer og masseproduksjon i arbeidsprosessen og viktig med en tilstedevæ-
rende, detaljbevisst og konkret ledelse.
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EKSTERIØR

Zander Kaaes Stiftelses fasader har i utgangspunktet et klart skille mellom fasadenes betydning ettersom de 
er vendt mot offentlig eller privat rom. Bygningen er i seg selv palè eller herregårdspreget: Høyt helvalmet tak 
med svai eller kinavipp, u-formet anlegg, sentralmotiv i form av hovedfløyens gavloppbygg, Store krysspost-
vinduer symmetrisk plassert og monumentalt inngangsparti med rokokkoskjæringer, senere delvis erstattet 
av empireportal. Der en herregårds hageside kunne vært mer formell, er denne bygningens hageside preget av 
mer uformelle løsninger: Privèt/redskaps/uthustilbyggene på hver side, kjellernedgangene til oppbevarings-
rom, kjøkkendørene det langtutstikkende taket med støttende knekter nærmest i sveitserstil. Praktisk innrettet 
sett i forhold til hovedfasadenes klassiske og mer formelle utførelse.
 Frontfasaden, fløyenes gavler og fasadene rundt gårdrommet inklusive den gavlpregede hovedfløyen 
danner et arkitektonisk hele som etter min vurdering opprinnelig ble markert i motefargen hvitt. Blyhvitt fikk 
større utbredelse rundt 1770 og bla. parallellen Damsgård ble malt hvit i sin nye rokokkodrakt på denne tiden. 
Hovedfasadene er sammensatt av et sentralt gavlmotiv og symmetrisk utstikkende fløyer. Alle disse fasadene 
er utstyrt med profilerte eller forenklede gesimslister, hjørnekasser/pilastre, kapitele og baser og liggende panel 
med enkel staffprofil. Svært mye originalt materiale er bevart på gavlene mot Kong Oscarsgate og gårdrom-
met. Gesimslister og hjørnekasser mot Kong Oscarsgate har færre malinglag og kan være skiftet ut. man kunne 
forventet profilert belistning som på hovedfløyens gavl. Dette er imidlertid en usikker teori.
 Fløyenes sider mot henholdsvis Hotell Terminus og Strømgaten ble nok opprinnelig oppfattet som si-
deordnede, men i utforming tilsvarer de hovedfasaden. Dvs spranget mellom veggliv og takutstikk er utformet 
med en panelt hulkil. Hagefasaden derimot er interessant nok konstruert uten hulkil. Takutstikket er lenger 
enn på de andre fasadene og hulkilen er sløyfet til fordel for knekter utformet som motstående eller speilvendte  
karnissprofiler i underkant. Rette i overkant. På sveitsermanèr er konstruksjonen åpen og ærlig uten over-
dekkende panel eller gesimslistverk. Fargeundersøkelsen viser at knektene er opprinnelige og ikke et senere 
påfunn/endring. Hagefasaden er da også opprinnelig malt rimelig og folkelig rød i kontrast til hovedfasadens 
kostnadskrevende og prangende hvitfarge. Sidefløyenes ytre langsider var også malt røde som hagefasaden. 
Dvs oppfattet som sekundære i forhold til effekten man ønsket å oppnå i forhold til publikum. Det lange ut-
springet på hagesiden, skjerm mot regn og sol? Hagen var til glede for beboerne og det gir en viss mening til 
den anderledes utformingen.
 I nærheten av og oppunder takutstikk på fasadene mot Kong Oscarsgate er et eldste fargesjikt avdekket, 
som skiller seg fra de senere ved en kjøligere gråhet. Tilsvarende som eldste lag på barokkvinduene mot hagen. 
Jeg har tolket denne som misfarget blyhvit. Blyhvit reagerer med hydrogensulfid og danner sort blysulfid.  Ma-
linglaget er kjølig grått og har en stor del sorte misfarginger i form av flekker av varierende størrelse. De neste 
sjiktet er varmere og tolkes som umbrabrukket blyhvit, deretter etterhvert noe kjøligere varianter. 
 Gjennom 1800-tallet gjentas grå stenimitasjonsfarger. Typiske sveitserfarger mangler. Portalen mot 
gårdsrommet har med sannsynlighet kommet til i 1810/20-årene. Den er representativ for bergenske portaler 
fra denne tiden og den tilsvarer stilmessig dørgeriktene med empirerosetter i stuene. Portalen har antagelig 
hatt en noe mørkere gråfarge enn veggfargen i empiretiden.  Vinduene og geriktene likeså. Overlyset, karmen 
og døren som er bevart derimot har fra 1770 av og gjennom empireperioden hatt mørke farger. Eldste avdek-
kede er mørk grågrønn og deretter veksler mørk grønne med rødbrune varianter. Jeg antar at den første dør-
fargen mangler på prøvestedet. 
 Hagefasadens panel har etter den første røde perioden vært malt i varierende mørk røde/brune valører 
frem til over midten av 1800-tallet. Sidefløyenes ytre langfasader har så langt jeg kan se blitt malt som hoved-
fasaden i alle perioder med unntak av den første. Hvorledes Louis-seize vinduene og geriktene har vært malt 
på hovedfasaden er gjetning da alle vinduer og gerikter på side og frontfasader ble skiftet ut i 1860/70-tallet. I 
tråd med Damsgård og skjemaet kan det antas at de var hvite som veggen i første periode. Hagefasadens be-
varte Louis-seize vinduer og en sidegerikt gir kun svar for sin andeledesmalte fasade der veggenes fargesetting 
divergerer.
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Periode 1 - 1770
Hovedfasade: Hvit
Gerikter: Hvite
Vinduer: Hvite
Dører: Mørk brun                      6010-Y50R ant.

Bakfasader: Rød                         5030-Y90R engelskrød
Gerikter: Hvite
Gerikter: Hvite
Dører: Mørk brun

Periode 2   - 1800          Avlest                              Justert
Fasader: Lys grå                            3005-Y20R                     2005-Y20R
Gerikter: Lysere grå                     2005-Y30R                     1005-Y30R
Vinduer: Lysere grå                     2005-Y30R                      1005-Y30R
Dører: Grågrønn                          8005-G80Y                     7005-G80Y
                                                                  

Periode 3  1810-30      Avlest                              Justert
Fasader: Lys grå                           2005-G90Y                     1005-G90Y
Hagefasade: Rød                          7005-Y50R                     5030-Y90R
Portal: Grå                                    3005-Y20R                     2005-Y20R
Gerikter: Grå                                3005-Y20R                     2005-Y20R
Vinduer: Grå                                3005-G80Y                     2005-G80Y
Dører:                                            7005-Y50R                     6005-Y50R

Periode 4  - 1860/70      Avlest                              Justert
Fasader: Lys grå                            2502-Y                           1502-Y
Portal: Lys grå                               2502-Y                           1502-Y
Gerikter: Lys grå                          2002-Y                            1002-Y
Vinduer: Grå/hvite                      2002-Y                            1002-Y
Dører: Mørk grønn                     7005-G50Y                     6005-G50Y
Dører alt. Grågrønn                    4005-G50Y                     3005-G50Y

Hagefasade: Rødbrun                  7020-Y20R                     6020-Y20R
Hagegerikt: Lys grå                      1510-G90Y                     0510-G90Y
Hagevindu: Grå                            2005-G90Y                    1005-G90Y

Justert for gulhet vil antagelig en del av fargene gå mot renere grått. 
Aktuelle perioder bør avleses på nytt etter tid.
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PLANLØSNING, INTERIØR OG KILDER

Zander Kaaes Stiftelse fremstår som bygning i en europeisk herregårds eller palètradisjon. Barokk i de store lin-
jer, rokokko og Louis seize i sine opprinnelige detaljer og med tiden noe redusert til et innslag av enklere em-
pire og senempire (portal og vinduer). I hovedsak er imidlertid fremdeles bygningens opprinnelige fremtoning 
dominerende. Lenger ned i Kong Oscars gate ligger en parallell bygning, Danckert Krohns stiftelse - oppført 
noe senere. Begge med U-form: to sidefløyer og staselig hovedfløy med arkoppbygg helt i forbilde etter palèer,  
herregårder og enkelte av de større lystgårder. 
 Felles for de to stiftelsenes arkitektur er palèpreget. Begge er bygget som aldershjem for folk av borgelig 
stand. De skiller seg markant fra samtidens institusjoner bygget for fattige som f.eks. Stranges Stiftelse. Både 
Zander Kaaes stiftelse og Stranges stiftelse er tegnet av stadskonduktør Reichborn. Begge uttrykker sitt formål 
i formgivningen. Tilpasset hver sin sosiale stand. Den første som et palè den andre tradisjonelt klemt inn i en 
husrekke med gavlen mot gaten - beskjedent - for fattigfolk. 
 Zander Kaaes stiftelse befinner seg i en barokk tradisjon fra Hagerupgården (1703) og videre til samti-
dige Damsgård (ca 1770), etterfulgt av Danckert Krohns stiftelse (1789). Det antas at Reichborn var arkitekten 
bak ombyggingen av Damsgård på 1770-tallet. I likhet med Danckert Krohns stiftelse innholder fløyene til 
Zander Kaaes stiftelse doble romrekker på hver side av en langsgående midtkorridor. I likhet med Damsgård 
hadde  midt/hovedfløyens arkoppbygg på Zander Kaaes stiftelse en rik rokokkoutforming. Den ble barbert 
vekk enten samtidig med oppførelsen av empireportalen eller adskillig senere på 1860-tallet. Hadde dekoren 
fremdeles eksistert ville karakteristikken antagelig vært ”rokokkobygning” i likhet med Damsgård. Rokokko i 
arkitektur/fasader begrenset seg til den påsatte ytre dekor. Det overordnede har vært barokk komposisjon. 
 En linje kan også trekkes til Laurvig Hospital i Larvik. Oppført 1760 av grev Ahlefeldt-Laurvig som 
aldershjem for verdige trengende inndelt i en borgerlig og en grevelig stiftelse. Her er planløsningen ganske 
lik den bergenske. Men bygningen er i mur og adskillig større og har en noe annen organisering av kjøkken/
bryggerhus og fellesrom. Rundt 1800 ble midtpartiet delt opp i flere rom i forbindelse med skolebruk. 
 Som idè ble midtgangsløsningen importert til Norge rundt 1660 og tidligste eksempel finnes i Trond-
hjem. Løsningen karakteriserer høyerestandshus og erobret terreng utover i 1700-årene. Det er hovedfløyen 
som i dette tilfellet representerer midtgangsløsningen. Spesielt med Zander Kaaes Stiftelse er at rommene i 
hovedfløyen er ett i bredden på hver side av midtgangen. Det vanligere var to i bredden etter mønster av kon-
tinentale slott og paleer som Vaux le Vicomte f.eks. Forstått som doble romsuiter. 
 Boken ”Alminnelig Samling af Stiftelser og Gavebreve i Kongeriget Norge”, første deel, Kiøbenhavn 
1774, kapittel Zander Kaaes Huus, side 172, gir en utførlig beskrivelse av rommene i stiftelsens bygning: 

Bygningen bestaaer af 16 rummelige Kammere, eet til hver person, et Værelse til Portneren, en Liigstue, en Bøn-
nestue, et Forsamlings=Værelse for Inspecteurerne, og et dito Værelse ledigt for hvem der for Penge vil lade sig 
indlemme. Ved Huuset er en smuk og rummelig kiøkken=have til fælles Brug og Nytte for Lemmerne, ligesom og 
for hver Person er indrettet ved afdelinger en liden Kielder under Huuset, og et Brændekammer oven paa med 
Laase og Lukkelser for.

På bakgrunn av beskrivelsen fra 1774 og funnene som er gjort under bygningsundersøkelsen er det mulig å 
foreslå en historisk romdisposisjon overført til eksisterende bygning. Undersøkelsen har bragt for dagen at 
hovedetasjen er minimalt endret siden 1770. Den eneste vesentlige endringen som kan påvises er nedriving/
flytting av en lettvegg mellom rommene 125 og 127 i hovedfløyen (ut mot Strømgaten) og et par flyttinger samt  
blendinger av døråpninger. Dekoren i disse rommene og størrelsen kan indikere at ihvertfall rom 125 kan ha 
vært det opprinnelige ”Inspektørenes Forsamlingsrom”. Antagelig i forbindelse med bygningsarbeider i 1983 
er veggen tatt ned og en ny satt opp noe på bekostning av rom 125. Rom 127 er da ombygget til felles vaskerom 
i likhet med rom 116 på hovedfløyens motsatte side. Rom 116 er ikke undersøkt, men naborommet 118 som 
tilsvarer 125 har en adskillig enklere interiørhistorie enn rom 125. Det forutsettes da at inspektørene ønsket å 
signalisere sin status med tilstrekkelig pondus. Men inntil rom 116 er undersøkt er det mer usikkert. 
 Fløyenes totalt 16 enkeltrom/kammers er alle bevart med himlinger, taklister (litt varierende alder, men 
eldste tid), vegger, veggoverflater og dører samt dørgerikter og brannmurer i stor grad intakt. Brannmurenes 
puss er stort sett slått ned og nypusset. Sannsynligvis da bileggerovnene ble fjernet og etterlot store åpninger 
mot pipeløpene. I et kammer kan det se ut som om pussen ikke er helt slått ned (rom 130 - bør undersøkes). 
Kun et rom har sekundær himling av perlestaffpanel, men her ligger den gamle himlingen bevart over. Et 



10

kammer har en avvikende taklist som tilsvarer de rikt profilerte taklistene i stuene, men er sannsynligvis en 
lignende profilsammensetning, men fra 1820-årene. Karnissen har empirens bratte form. Ellers er det bevart 
smale småprofilerte Louis-seizelister i alle andre rom. Skilleveggene mellom to og to rom er gjennomhullet i 
1983 for plassering av dør. Rommene ble da slått sammen parvis og bad installer i det ene. Likevel er alle dører 
til korridoren bevart på sin plass. Fotlistene er alle fjernet i forbindelse med nylegging av gulv. Det er usikkert 
hvor mange gulv som er bevart. Under korridorene er det støpt fundament, men det er usikkert hva som er 
utført under hovedfløyen og deler av sidefløyene. Vinduene til kammers og korridorer ble alle skiftet ut ca 
1860/70 og er godt bevart fra denne tiden. Kjøkkenvinduene fra 1770 er bevart.
 Korridorene er særpreget av de doble pipeløpene - to par for hver korridor. De begynner til hver sin 
vegg og møtes oppunder himlingen i en portal - et meget effektivt estetisk særpreget element i korridoren. 
Til hver side har pipeløpene store feieluker som muliggjør oppvarming av rommene fra korridorsiden, inn til 
bileggerne i hvert rom. Altså to bileggere pr. pipeløp på gulv/veggnivå. Bileggerne med fot er avtegnet på opp-
måluingen fra 1917/18.
 Langkorridorenes eneste vindu er anbragt mot Kong Oscars gate i enden av hver korridor. I tillegg er det 
vindu bak trappen og på motsatt side overlys over utgangsdøren. Til tider av døgnet skapes et særpreget lys gjen-
nom vinduene og portalene av murverk. Mot hovedfløyen utvides korridoren i T-form, trapp/vindu til ene siden 
og utgangsdør/overlys til andre siden. I nyere tid avdelt med stildør m/glassruter til et lite vindfang. Rett frem og 
inn til hovedfløyen er dør til kjøkkenet. Korridorenes vegger er fremdeles upanelte i nakent tømmer. Himlingene 
er panelkledt under det opprinnelige bjelketaket. Alle enkeltrom og korridorer med trapp og utgangsdør og sær-
pregede pipeløp er bevart som opprinnelig. Alle dører og de fleste dørgerikter på plass. Ingen flytting av vegger, 
kun yngre døråpninger inn til vaskerommene ved siden av kjøkkenet. Yngre vinduer mot Kong Oscars gate og 
antagelig fornyede gulv. Mer velbevart er det vanskelig å tenke seg en planløsning fra 1770. 
 Hovedfløyen er nær sagt intakt i forhold til utgangspunktet 1770. Den gjennomgående midtgangen 
flankert av stuer. Til hver side av stuene er kjøkken og utenfor hvert kjøkken var opprinnelig to rom til hver 
side. I dag har rommene nærmest fløyene endret inngang fra kjøkkenrommet til fløyens korridorer og bruken 
overgått til felles vaskerom. På siden mot Strømgaten er den opprinnelige veggen mellom de to ytre rommene 
revet og erstattet av en ny vegg nærmere hagesiden. På motsatt side av hovedfløyen står den presumptivt opp-
rinnelige lettveggen fortsatt. Da disse rommene ikke er helt ut undersøkt er det fremdeles uklarheter rundt 
oppdelingenes alder og den opprinnelige bruken/utstrekningen. Muligens har rommene i hovedfløyens yt-
terkant fungert som dels rom for utleie, bolig for portner og kone samt inspektørenes forsamlingsrom. En 
kompletterende undersøkelse vil forhåpentligvis avklare fordelingen konkret.
 Bygningens komplette branntakster er gjennomgått. Beklageligvis er de usedvanlig kortfattede og gir 
ingen vesentlig informasjon om bygningens utviklingshistorie. Derimot finnes på statsarkivet i Bergen nær 
komplette regnskapsbøker for stiftelsen fra 1770 og frem til 1800. Likeledes finnes en rekke brev mellom For-
standeren og Kirkevergen samt andre dokumenter som kan belyse endringer. Kuriøst nok finnes også en sam-
ling søknader fra folk som gjerne vil la seg innlemme i stiftelsen. Alle fra 1700-årene. Det har ikke vært mulig 
innenfor rammen til dette oppdraget å gå gjennom disse annet enn helt summarisk gjennomlesing av regnska-
pene. Dette materialet har derfor ikke vært medvirkende til konklusjonene i undersøkelsen. 

Konklusjon: Det er vanskelig å tenke seg andre bygninger av så høy alder med like god bevaringstilstand. Nor-
malt vil endret bruk over tid medføre endring av planløsning. Her har bruken i prinsippet vært den samme 
siden 1770 og tiden har dermed også stått nærmest stille i bygningsmessig forstand. 
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INTERIØR

Generelt

Alle kammersene har bordtak som av type tilhører siste tredjedel av 1700-årene. Et par små glimt av bjelkehim-
lingen over gir inntrykk av at rommene i en første periode kan ha hatt umalte bjelketak som har stått til umalte 
og dels malte tømmervegger med presumptivt malte bjelkehimlinger. Det antas at skilleveggene mellom to 
og to av kammersene (skilleveggene som støtter mot pipeløp og brannmurer) kan være lettvegger av stående 
pløyd panel. Dersom bordtaket er lagt før lettveggene er oppført, er bordtaket fra 1770 og kammersene har da 
aldri stått med synlig bjelkehimling.  Dette er et ganske vesentlig sjekkpunkt som bør utføres.  
 Flere av tømmerveggene er i utgangspunktet ubehandlede og nedsotet eller forholdsvis patinert. Andre har 
tidlig limfargeoverflate. Fargeholdningen virker mer barokk. Noen kammers har tidlig papirtrekk og papirtapet. I 
det hele tatt har mange rom papirtapeter i tiden rundt 1800. Noen sjarmerende og enkle, andre mer prangende. Det 
finnes en del tapeter fra empiretiden og i 1840-årene har nær sagt alle rom tapet. Rundt midten av 1800-årene gjerne 
enkle enfargetrykk på ens- eller papirfarget bunn. Gjennom annen halvdel av 1800-årene møtes gjengangerne av 
tapeter i ulike varianter. En del arts & crafts inspirerte og Jugendtapeter i tiden rundt 1900.  Deretter forenkles stort 
sett interiøruttrykket til malt papir eller standardisert tapet i nyere tid og til slutt gipsplater med malt strie. 
 Alle de opprinnelige dørene mellom kammersene og korridorene er bevart. Stort sett alle opprinnelige 
dørgerikter og de fleste eldre eller muligvis opprinnelige taklister til bordhimlingene. Likeledes brannmurlis-
ter. Unntakene er en Louis-seize kannelert dørgerikt, en sveitser/senempire ditto og ellers litt større variasjon 
i brannmurlister. De gamle fotlistene er skiftet ut og vinduene er konsekvent fra 1860/70 med tilhørende vin-
dusgerikter av samme eller yngre alder. Gulvene i kammersene er ikke undersøkt. Alt i alt har det skjedd få 
endringer i kammersene i fløyene - over gulvnivå. De må kunne sies å være i det vesentlige svært intakte. Kor-
ridorene har kun fått perlestaffhimling i 1920/30-årene - ellers er de så og si urørt siden 1770 (maling unntatt). 
Rokokkotrappene er velbevart.
 Hovedfløyens midtgang er i dag platekledt, men hadde inntil nyere tid synlig tømmer og synlig bjelkehim-
ling. Rokokkodørgeriktene ble fjernet i nyere tid, men finnes målt opp (1917/18). Empiregeriktene i midtgangen er 
nyere pastisjer uten egenverdi i denne sammenhengen. Den historiske midtgangen er velbevart bak det ytre.
 Hovedfløyens stuer er som andre rom platekledt, men stue I skjuler fine tapeter ned til tidligste tid 
1770. Stue II kan ha tilsvarende bevarte tapeter fra første periode, men det må avdekkes. Begge rom har hatt 
en lengre første periode med synlig bjelketak. Bjelkehimlingen i Stue I ble antagelig malt i 1770-årene, mens 
himlingen i Stue II kan ha stått umalt noe lenger, men fikk en periode før ca 1800/10 lerret mellom takbjelkene. 
Det forventes da også veggdekor, men den er ikke avdekket. Begge rom fikk bordhimling ca 1800/10 og nye 
papirtapeter av Louis-seize eller empiretype - høy kvalitet. Til tapetene ble det satt opp empiregerikter av høy 
kvalitet til dørene. Deretter ulike tapeter i sin tids stil. Ikke så mange sjikt som i kammersene. Stue I ble relativt 
brutalt rehabilitert i nyere tid antagelig for å understøtte arken over, hvis ytre tømmervegger hvilte et stykke ut 
mot midten av stuene og belastet bjelkelaget. Råteskader etter lekkasje? Løsningen ble å legge en drager under 
himlingsbjelkene - en løsning som degraderer empireuttrykket i Stue I. Men kanskje lettere kompatibelt med 
det eldre rokokko/barokkinteriøret. Den gamle bordhimlingen og taklistene ble revet og erstattet av nye pasti-
sjer. En utfordring dersom rommet skal restaureres på en plausibel måte. 
 De to kjøkken har i utgangspunktet hatt lik utforming - dog speilvendt. De er begge velbevart med kun 
perlestaffhimling som karakterendrende nyhet. Begge kjøkken har bevarte Louis-seize vinduer med gerikter. 
Fint bevarte dører og fremdeles nakne tømmervegger - dog malt opp i løpet av 1800-årenes annen halvdel. 
Kjøkken I har bevart bevaringsverdig innredning, kjøkken II ikke. Det gir mulighet for variasjon og fokuse-
ring på både eldre og noe nyere tid i en restaurering. Gruene er intakt og begge med jernkomfyrinnretning fra 
1800-årenes annen halvdel. Denne bør etterspores med tanke på hvilket jernverk som er opphav. Ihvertfall ett 
kjøkken kan etter min oppfatning tilbakeføres til  perioder med bjelkehimling. 
 Rommene i ytterkant av begge kjøkken har vært kammers og har antagelig hatt ulik bruk. Særlig ma-
rene mot Strømgaten har spesielt fin tidlig dekor og fine taklister - alt anno 1800/10. Kammers på motsatt side 
er noe enklere, men også med taklist av hulkiltypen. Ellers godt bevarte gamle gerikter og dører. 
 Det er noe usikkerhet rundt taklister i kammersene som oppfattes som Louis-seize tidligst rundt 1790 
og hvorvidt disse kan skyves lenger ned i tid mot 1770 eller hvilke endringer som måtte ha bevirket utskifting av 
eldste taklister. For å få klarhet i det må noen taklister løsnes og noen himlinger kan med fordel gjennomhulles 
smått for innsyn til bjelketak. Dreier seg ikke om svært mange år i forskjell med likevel vesentlig for forståelsen. 
En forklaring kan være at man tok ned taklister før første tapetsering og deretter valgte å benytte nye lister.
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Rom 101 - kammers

Himling, taklister, dør og dørgerikter skriver seg alle fra 1770 (forbehold for taklistene). Tømmerveggene har 
noe patina. Første lag rød limfarge er sterkt nedsotet og har antagelig stått til mørk grå dører. Tømmerveggene 
påklistret papp og tapet anno 1790/1800. Meget spesiell papirtapet hvor avdekket felt har antydning til grotes-
keristrek. Bør avdekkes i større felt da tapetet godt kan ha større motivfelt kombinert med det småmønstrede. . 
I neste periode overklistres med papp og males i blågrønt. Fra 1840/50-årene en rekke papirtapeter karakteris-
tiske for sine stilperioder. Serien starter med 1840/50-tallets karakteristiske rombemønster eller vaffelruter og 
beveger seg via tekstilimitasjoner/blomstermotiver til jugendperiodens elegante stiliseringer anno 1890-1910. 

Handlingsrom: Meget interessant tapet anno 1800 bør avdekkes til full mønsterrapport. Rommet kan tilbake-
føres ned til eldste tapet uten tap av autentisitet. Det bør sjekkes hvorvidt første periode har stått til bjelkehim-
ling eller til eksisterende bordtak. Det vil også oppklare usikkerheter rundt taklisten.

Rom 102 - kammers

Rommets himling, taklist (usikkerhet) og dør med dørgerikter fra 1770 er bevart. Her er det av praktiske år-
saker ikke gjort inngrep i veggen slik at veggdekor/tapetlag er ukjent. Dør og gerikt følger samme utvikling i 
avdekkede farger som i rom 101, så det antas at rommet har hatt interessante tapeter gjennom stilperiodene. 

Handlingsrom: Veggfelt bør avdekkes før vurdering. 

Rom 105 - kammers

Rommets himling, taklist (her tilsvarer taklisten stusslistene som garantert er fra 1770) og dør med dørgerikter 
fra 1770 er bevart. Her er det av tidshensyn ikke gjort inngrep i veggen slik at veggdekor/tapetlag er ukjent. 
Dør og gerikt følger i hovedsak samme utvikling i avdekkede farger som i rom 101 og 102, så det antas at rom-
met har hatt interessante veggoverflater gjennom stilperiodene. Fargeholdningen på listverk og dør utvikles fra 
relativt kraftige okerfarger i rokokko/Louis-seize-perioden til lys grått/hvitt/gråbeige fra empireperioden av. 

Handlingsrom: Veggfelt bør avdekkes før vurdering.

Rom 104 - kammers

Rommets himling, taklist og dør med dørgerikter fra 1770 (her tilsvarer taklisten stusslistene som garantert er 
fra 1770) er bevart. Brannmurgerikten noe senere. Veggtømmeret har et opprinnelig malinglag i rødt samt et 
annet lag i oker som bør avdekkes ytterligere for tilstrekkelig vurdering. Påklistret papir i tiden rundt 1800 og 
malt opp i oker med frihåndsmalt dekorfelt/strek oppunder taklisten. Mønsteret er ikke tilstrekkelig avdekket, 
men kan synes å være inspirert av blomsterslynger. Strek i mørk brun. Deretter en papirtapet i rombemønster 
anno 1840/50-tallet. Blomstermotiv i rombeformer/vaffelruter. Muligens noe senere enn tapetet i rom 101. 
Veggdekoren fra ca 1800 har stått til oker himling og oker dør og gerikt. Rombetapetet fra 1840/50-tallet har 
stått til lyse ekeådrede dører og gerikter. Dette er foreløpig den eneste døren/gerikten i bygningen som er re-
gistrert ådret. 

Handlingsrom: Det er nærliggende å foreslå perioden med frihåndsdekorert bord som utgangspunkt for en 
eventuell tilbakeføring. Det vil synliggjøre en dekor/håndverkstradisjon som det ellers er lite av i bygningen.

Rom 109 - kammers

Rommets himling og dør med dørgerikter fra 1770 er bevart. Brannmurlist og taklist antas noe senere. Tøm-
merveggene har patina, men er vel forholdsvis tidlig malt opp i oker. En del tapetlag er tidligere revet ned og 
fantes kun i små rester/fragmenter. Det er mulig det finnes bedre bevarte partier på andre vegger. Neste bevarte 
lag er malt papp fra begynnelsen av 1900-tallet. Dør og geriktfargene følger skjemaet fra andre rom med grønt 
og deretter oker i tidlige perioder og lysere farger fra empiren av.  
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Handlingsrom: Rommet bør undersøkes ytterligere for å fastslå om tapeter er bevart på andre vegger. Er rom-
met mye rensket for slike spor bør det kunne vurderes å avkle inn til tømmer og male opp i en av de tidligste 
to periodene.

Rom 110 - kammers

Ikke avdekket

Rom 113 - kammers

Rommets himling, taklist (usikkerhet), brannmur og dør med gerikter fra 1770 er bevart. Opprinnelig him-
lingsfarge oker og deretter lysere valører. Opprinnelig rødmalte tømmervegger til grønn dør og gerikt. Deretter 
påklistret papir med ens malt veggflate og smal dekorstripe under taklisten. En del tapetlag er åpenbart revet 
ned, da gerikt og dør har svært mange fargelag som ikke gjenspeiles i veggens bevarte lag. Det kan imidlertid 
være bedre bevarte felt på andre vegger. 

Handlingsrom: Det bør avdekkes flere veggfelt. Er eldre tapetlag fjernet over det hele bør det kunne vurderes å 
avdekke tømmeret og male opp i tidlig periode. 

Rom 112 - kammers

Rommets himling, taklist (usikkerhet), brannmur og dør med gerikter fra 1770 er bevart. Opprinnelig him-
lingsfarge oker til blågrønne eller turkis malte tømmervegger og grågrønn dør/gerikter. Deretter oker, påklistret 
malt papir og en rekke papirtapeter av forholdvis enkel kvalitet fra noe over midten av 1800-årene og oppover.

Handlingsrom: Det bør kunne tilbakeføres til eldste tapetperiode. 

Rom 107-108 - Korridor med vindfang
Korridorens himling, brannmur og dører (med unntak av kjøkkendøren) med gerikter fra 1770 er bevart. 
Himlingen er kledt igjen med perlestaffpanel i annet kvartal av 1900-årene, muligens så sent som 1930/40-tal-
let. Tømmerveggene er bevart som opprinnelig dog malt. Trappen til loftet godt bevart, kun med nye trinn 
lagt på de gamle. Gulvene er sannsynligvis fjernet i moderne tid. Den opprinnelige bjelkehimlingen som nå 
er kledt inn er tildels bevart med opprinnelige himlingsbord og dels med fornyede himlingsbord. Fornyelsen 
har sannsynligvis skjedd i forbindelse med omlegging av gulv etc på loftet over. De fornyede himlingsbordene 
er limfargemalt i likhet med de gamle slik at de også tilhører perioden med synlig bjelkehimling. Foran den 
opprinnelige utgangsdøren er satt opp et vindfang med en klassisistisk stildør som antagelig er ganske sen. Dvs 
en gang mellom 1930 og 1960. De sekundære perlestaffbordene har et opprinnelig malingssjikt bevart over 
vindfangkonstruksjonen. Vinduet mot Kong Oscarsgate er satt inn i 1860/70-årene, men geriktene er adskillig 
yngre. Jeg antar at oppmalingen av korridorene i oker veggfarge har skjedd i forbindelse med utskifting av vin-
duer i 1860/70-årene. Før den tid var korridorene umalt. Trappens rekkverk ble da malt opp i samme farge som 
veggen (håndlist og megler er ikke undersøkt). På samme tid ble himlingen da malt i hvit limfarge (kritt+lim) 
og denne enkle utførelsen holdt seg helt til perlestaffpanelet ble satt opp. 

Handlingsrom: Trapperommet har bevart svært mye av sitt opprinnelige uttrykk og det bør være innenfor ak-
septable antikvariske rammer å ta ned perlestaffpanelet i himlingen og tilbakeføre bjelketaket for å understreke 
1700-tallspreget på det viktige rommet. Korridoren bør males opp i en eldre farge, gjerne første veggfargepe-
riode og trappen i tilsvarende. Det er et åpent spørsmål hva man gjør med vindfanget. Det er konstruert etter 
at perlestaffpanelet ble oppført , men til dette og har derfor ingen naturlig tilslutning til bjelkehimlingen. Etter 
min oppfatning kan man vurdere å erstatte det med en moderne vindfangsløsning i f.eks glass, som tilpasses 
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bjelkehimlingen. Velger man å beholde perlestaffhimlingen bør fargeholdningen ellers knytte an til denne pe-
rioden. 

Rom 116 - opprinnelig kammers, nå vaskerom

Rommet er ikke undersøkt. Opprinnelig bruk er usikker, men sannsynligvis har rommet vært benyttet som 
kammers enten for utleie eller for portner og kone. De to kamrene på motsatt ende av hovedfløyen er fint de-
korert og muligens da heller forsamlingsrom for inspektørene. Foreløpig vet vi intet om rom 116. 

Handlingsrom: Rommet bør undersøkes ved inngrep i himling og to vegger. 

Rom 118 - kammers

Rommets himling og taklist fra tidlig 1800-tall og dør med gerikter fra samme tid er bevart. Avdekkingen er 
utført på lettveggen mot naborommet 116 og eldste malingsjikt er oker limfarge. Deretter papirtapeter. Første 
papirtapet er av biedermeier type og kan kanskje dateres ned til 1830-årene. Deretter rombemønstrede og 
blomstermotiver parallelt med hva som finnes i de andre kamrene fra etter 1840-tallet. Lettveggen har patina i 
veden og kan ha stått umalt en stund. Usikkerheten her er hvorvidt lettveggen er sekundær - om det finnes et 
annet og eldre veggdekorsjikt på tømmerveggene. 

Handlingsrom: Rommet bør kunne tilbakeføres ned til senempiretid uten tap av autentisitet.

Rom 115 - kjøkken I

Rommets opprinnelige bjelkehimling, sekundære perlestaffhimling fra 1930-tall, taklist, brannmur, grue og dører 
og vinduer med gerikter fra 1770 og noe senere er bevart. Inngangsdøren fra korridoren er dog av relativt ny dato. 
Kjøkkeninnredningen synes å være satt opp i to omganger. Først benker og hjørneskap, deretter etter noe tid over-
skapene. Materialbruken er svært forskjellig fra benk til skap. Det kan også synes som om skapene er malt opp en 
periode senere. Skapene er influert av biedermeier eller om man vil: rokokko (speilvendte karnisser som gesims/
krone), noe som skulle rime godt med en datering til første kvartal av 1900-årene, kanskje så sent som 1930-tall. 
Benkene og hjørneskapet antas å skrive seg fra tiden rundt 1900 eller noe før. Kjøkkenet er først malt opp sent og 
sto opprinnelig trehvitt. Antagelig ca 1870-tallet ble veggene malt opp i oker og bjelkehimlingen i hvit limfarge - 
parallelt med korridoren. Sjekk av farge bak skapene vil indikere utførelser/dateringer.

Handlingsrom: Kjøkkeninnredningen er godt bevart og interessant i seg selv da eldre komplette kjøkkeninn-
redninger i stor grad rives ved rehabiliteringer. Ihvertfall hjørneskapet og benkeskapene er omfattet av fred-
ningsvedtaket. Den gjentettede døråpningen inn til rom 118 bør kunne gjenåpnes om ønskelig. Perlestaffpane-
let i himlingen kan vurdereres tatt ned, men det kunne også være en ide å bevare dette kjøkkenet komplett fra  
mellomkrigstiden. I så fall males opp i komplett fargepalett til valgt tid.

Rom 120 - Stue I

Rommets bjelkehimling fra 1770 er i stor grad bevart over en sekundær ”empire”himling/taklist som antagelig 
skriver seg fra annen halvdel av 1900-tallet. Den erstatter en eldre (1800/10) empirehimling/taklist som da ble 
fjernet pga bygningsreparasjoner. Antagelig begrunnet i fare for nedbøyning av det opprinnelige bjelkehimlin-
gen pga arkoppbyggetts plassering rett over stuen, ble empirehimlingen fjernet for å montere på plass dragere 
og støttebjelke under den opprinnelige himlingen. Den nye ”empire”himlingen ble utstyt med underpanel og 
strukket lerret samt store hulkillister som neppe er helt identiske med de eldre. Understøttelsesbjelken ligger 
synlig i rommet festet inn i tømmerveggene på hver side.
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Den opprinnelige bjelkehimlingen har svært godt bevarte malinglag fra 1770-tallet og noe senere. I første 
periode røde bjelker og stusslister kombinert med hvit/beige himlingsbord. Turkis papirtapet med flagrende 
blomster, muligens inspirert av kinesisk tekstildekor. Dørgeriktene ble skiftet ut i empiretiden, men dørbladene 
er de opprinnelige. Tofløyede trefyllingsdører med frihåndsmalt blomsterdekor og flagrende bånd på speilfel-
tene. Dekorasjonene på en mørk blåsort bakgrunn. Bevart tidligere avdekket på ett dørblad og totalt fjernet på 
det andre. Døren mot kjøkkenet har antagelig tilsvarende dekor. 
 I neste omgang ble bjelkehimlingen malt oker tilsvarende himlingen i de fleste kamrene. I stuen kan 
det se ut som om et kjøligere grunnstrøk er påført før overflaten er ferdig malt med et tynt strøk oker. Jeg antar 
at dette skyldes behov for å få en jevn grunn under det nye malingstrøket (rød og hvit himling som må dekkes 
jevnt) Det er foreløpig ikke funnet spor etter andre tapeter eller overflater som hører til denne første eller andre 
perioden. 
 Mellom 1800 og 1820 tildekkes den opprinnelige himlingen av en (presumptivt) bordhimling med hul-
killister lik stue 122. Dørene fikk nye gerikter med hjørnerosetter i tidens bergenske empirestil. Veggene fikk nå 
tapet med tapetbord oppunder taklisten. Tapetet er påkostet og står ikke tilbake for tilsvarende tapeter i byens 
rikmannshus fra tiden. Deretter følger en fargerik blomstret tapet fra 1840/50-tallet samt flere sjarmerende 
tidstypiske tapeter fra 1900 og noe utover. Empiretaket som sto til de fleste av disse periodene er borte, men 
geriktene gir en fargehistorie i lyse grå og hvite farger. Bjelkehimlingen i hvit limfarge. 

Handlingsrom: Stuen har særdeles interessante interiører fra både før og etter at bjelkehimlingen ble panelt. 
I og med at himlingspanelet ble fornyet en annen gang i nyere tid bør det vurderes om ikke den opprinnelige 
bjelkehimlingen kan blottlegges og rommet tilbakeføres til perioder med turkis papirtapet. Tapetet bør avdek-
kes i større omfang enn hittil. Drageren som understøtter det gamle bjelketaket vil virke relativt naturlig i en 
sammenheng med et blottlagt bjelketak. Ønskes tilbakeført til perioden med empiretapet og panelt himling, 
bør det vurderes om arken kan sikres med andre tiltak på loftet slik at drageren kan fjernes. Drageren vil være 
vanskelig å innpasse i et empirerom. Løsningen fra nyere tid med å la taklistene følge drageren og dele himlin-
gen i to assymmetriske seksjoner er ikke heldig. Det bør vurderes å kopiere taklistavslutninger fra stue II som 
tilføyelse til de eksisterende nyere taklisthulkilene dersom empireperioden velges. Uansett må det gjøres en 
grundigere jobb for å få full forståelse for de eldste periodenes ulike elementer. 

Rom 121 - Midtgang

Midtgangen er godt bevart med opprinnelig bjelkehimling bak perlestaffpanel oppsatt på 1930-tallet. Veg-
gene er platekledt, men dekker over intakte tømmervegger med få malte sjikt. I likhet med Stue I mangler de 
opprinnelige og eldre dørgeriktene, men dørbladene er på plass. Dørgeriktene er av empiretype, men moderne 
kopier. De opprinnelige rokokkogeriktene er antagelig identisk med avtegnet rokokkogerikt i oppmålingen 
fra 1917/18. Det er kun registrert tre fargesjikt på tømmerveggene: Mørk grå og to gråvarianter med innslag 
av grønt. Til første periode mørk grå vegger var dørene et hakk mørkere grå og periodens gerikter antagelig 
likedan. Tvers over gangen noe under himlingen er en nyere drager som sannsynligvis er satt opp for å fordele 
belastning fra understøttelsesbjelken i Stue I. Overlys og ytterdører er ikke undersøkt da de var vanskelig å 
komme til. 

Handlingsrom: Rommet er overveiende intakt fra første periode. Perlestaffpanelet er satt opp etter fredningen 
og bør kunne fjernes uten formelle problemer. Man bør kunne male opp etter første periode og legge lista der. 
Elementene som bryter et tidsbilde anno 1810-20 er av underordnet karakter (noe listverk og overlys). Rokok-
kogerikten som er avtegnet bør lages og erstatte de eksisterende pastisjene som mangler historisk verdi. 

Rom 122 - Stue II

Stuen har bevart opprinnelig bjelkehimling fra 1770 bak pløyd høvlet himlingspanel fra 1800-20. Deretter ler-
ret og plater. Til himlingspanelet hører store empire hulkil taklister med profilerte avslutningslister. De opprin-
nelige trefyllingsdørene fikk på denne tiden nye gerikter lik empiregeriktene i stue I. 
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Åpning gjennom panelhimlingen fra 1800-20 avdekket et fremdeles umalt bjelketak. Dvs bordhimlingen er 
helt klart umalt men med en naglesøm langs taklisten med rester av lerretsfibre (Observert i etterkant på foto). 
Gjennom den lille åpningen i bordtaket er det vanskelig å registrere hvorvidt taklisten er okermalt eller trehvit, 
men på fotografiet kan det se ut som om det flasser /løsner maling fra listen. Naglesømmen kan indikere at tak-
listen er malt og at det dermed også eksisterer rester etter en veggoverflate som ikke lot seg påvise ved avdek-
king av veggfelt under empiretaklisten. Den eldste himlingen kan ha hatt limfargemalt lerret strukket mellom 
bjelkene, noe som understrekes av spredte hvite flekker som kan være lerretsgrundering. Har himlingslerretet 
vært malt må bjelker og taklister ha vært malt. I likhet med Stue I er stusslistene/geriktene til bjelketaket utfor-
met som brede rikt profilerte tak/stusslister.  
 De opprinnelige himlingsbordene har mye alderspatina og har sannsynligvis stått utildekket en god 
stund. Mao. sto stuen sannsynligvis trehvit fra 1770, men kan altså ha hatt en malt/dekorert mellomperiode før 
1800-20. I 1800/10-årene ble himlingen panelt og veggene påklistret papp og papirtapet i form av en fargesterk 
vertikalmønstret tapet bestående av geometriske former mellom bladstengler. Avsluttet oppunder taklisten 
med en typisk empire bord med tilhørende empiremedaljonger etc i gylden oker. Taklist, himling og dører i lys 
grå eller lys gråbeige. Rommet ble gjennom perioden 1860-1900 utstyrt med en del relativt ordinære tapeter. I 
løpet av senere del av denne perioden ble dører og dørgerikter ekeådret i kraftig oker. Rundt 1910 trekkes veg-
gene med bomullslerret og veggflatene males ensfarget mens det oppunder taklisten utføres en blomsterbord 
etter sjablon.

Handlingsrom: Empirerommet er svært intakt og det vil neppe være ønskelig ut fra hensyn til autentistet å 
tilbakeføre til tidligere periode enn dette. De senere periodene er relativt ordinære, med unntak av det sjablon-
malte lerretet fra ca 1910. Mht. den høye kvaliteten på empireinnredningen og at denne perioden dominerer 
i form av bevart himling og gerikter med utskårne rosetter anbefales en tilbakeføring til 1800/10-årene. Inne-
bærer ikke fjerning eller tap av andre viktige verdier.

Rom 123 - kjøkken II

Rommets opprinnelige bjelkehimling, sekundære perlestaffhimling fra 1930-tall, taklist, brannmur, grue og 
dører og vinduer med gerikter fra 1770 og noe senere er bevart. Den opprinnelige stusslisten til bjelkehimlin-
gen er bevart gjenbrukt som spikerslag/oppretting for perlestaffhimlingen. Inngangsdøren fra korridoren er 
dog av relativt ny dato. Kjøkkeninnredningen er av moderne årgang og har ingen bevaringsverdi i denne sam-
menhengen. I likhet med Kjøkken I ble rommet først malt opp sent og sto opprinnelig og lenge trehvitt. Anta-
gelig ca 1870-tallet ble veggene malt opp i oker og bjelkehimlingen i hvit limfarge - parallelt med korridorene. 
Dørene hadde farge fra første stund og her er utviklingen parallell med hva som ofte finnes i bygningen ellers: 
Mørk grå, grågrønne nyanser, oker i de tidlige periodene.

Handlingsrom: Kjøkkenet bør kunne tilbakeføres til første malte periode - dvs nær opp til den opprinnelige 
versjonen med tillegg av farge. Perlestaffpanelet demonteres og moderne innredninger fjernes. Man står da 
forholdsvis fritt videre til å nyinnrede etter historiske spor eller legge seg på en moderne tilpasning - eventuelt 
en kombinasjon. Rommets intakthet og mangelen på mellomperioders innredninger (med unntak av jernov-
nen i gruen) innebærer at rommet i stor grad kan fremstå i sitt opprinnelige 1700-talls uttrykk med tillegg for 
fargesettingen fra 1870-årene. 

Rom 125 - kammers

Rommet ble nyinnredet ca 1800/20 med himling av pløyd panel og store hulkil taklister. Brannmur og dør-
gerikter er antagelig fra samme tid, men døren fra 1770. Det eldre rommet fra mellom 1770 og 1800 er ikke 
avdekket og undersøkt. Dersom dette var forsamlingsrommet for inspektørene kan det tenkes at det eldre 
rommet fra før 1800 også hadde en påkostet innredning. Det klassisistiske rommet som er undersøkt har før-
ste veggdekor i form av en enkel men slående og sjarmerende papirtapet med tidstypisk papirbord oppunder 
taklisten.
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Til tapet og tapetbord var himling, taklist og gerikter/dør malt lys grå. På bakgrunn av hvor mange sjikt ma-
ling dør og gerikter har, er det rimelig å anta at det bør kunne finnes minst en foregående dekorperiode fra før 
bjelkehimlingen ble tildekket. Veggen mot naborommet 127 er tatt ned i forbindelse med ombygging av nabo-
rommet til vaskerom og installering av et toalett. Den opprinnelige veggen var en lettvegg av stående pløyde 
bord som var plassert tett inntil vinduet i rom 127. Rom 125 var altså større enn det er i dag - på bekostning 
av naborommet. 

Handlingsrom: En hvilken som helst av perioden fra 1800-20 og fremover bør kunne velges uten å komme på 
tvers av antikvariske retningslinjer. Både første periode og den senere anno 1840-tallet har fine kvaliteter rent 
kunstnerisk og interiørhistorisk. Spørsmålet om veggen bør flyttes tilbake bør kanskje bero på hvilken grad av 
autentisk utførelse som er ønskelig her og hvordan rommene ønskes brukt. Skilleveggen er i seg selv tapt. 

Rom 127 - kammers

Rommet er i bruk som vaskerom og er noe utvidet i størrelse i den forbindelse. Oprinnelig har det vært et 
relativt lite og trangt rom med inngang direkte fra kjøkkenet og ikke fra korridoren som nå. Det er ikke gjort 
avdekkinger i himlingen, kun på veggen mot gangen/trappen og ved siden av vinduet for å avdekke opprin-
nelig skilleveggplassering. Veggavdekkingen viser en forventet rekkefølge tapeter, men også en uventet bryst-
ningsdekor fra empiretiden. Antagelig ca 1810/20. Deretter følger tidstypiske tapeter fra 1840-tallets skarpt blå 
blomsterdekor frem til strammere jugendlinjer rundt 1900. 

Handlingsrom: Taklister og himling er skjult bak nedforet tak. Det bør avdekkes mer før noe vurderes rundt 
tilbakeføring. 

Rom 128-129 - Korridor med vindfang

Korridorens himling, brannmur og dører (med unntak av kjøkkendøren) med gerikter fra 1770 er bevart. 
Himlingen er kledt igjen med perlestaffpanel i annet kvartal av 1900-årene, muligens så sent som 1930/40-tal-
let. Tømmerveggene er bevart som opprinnelig dog malt. 
 Trappen til loftet godt bevart, kun med nye trinn lagt på de gamle. Trappen er i rokokko med svungne 
balustre og rikt assymmetrisk profilert håndlist. Treverket bærer preg av å ha stått svært lenge uten maling. 
Men den mørke fargen skyldes nok i noen grad også at det er benyttet svært gode og malmede furumaterialer. 
Første lag maling på balustrene  og trappevangene er omtrent samme oker farge som på veggenes første lag. 
Håndlisten og meglerne malt opp mørk brunt i enkel mahognyimitasjon. I neste omgang grønt som hovedfar-
ge og en periode, muligens begynnelsen av 1900-tallet, en støplet effekt på lys bunn. Hele tiden har håndlisten 
fulgt mahognytankegangen, mens vangen har vært overveiende mørk brun mot sort.
 Gulvene er sannsynligvis fjernet i moderne tid. Den opprinnelige bjelkehimlingen som nå er kledt inn 
er tildels bevart med opprinnelige himlingsbord og antagelig dels med fornyede himlingsbord (tilsvarende 
korridor I). Fornyelsen har sannsynligvis skjedd i forbindelse med omlegging av gulv etc på loftet over. Foran 
den opprinnelige utgangsdøren er satt opp et vindfang med en klassisistisk stildør som antagelig er ganske sen. 
Dvs en gang mellom 1930 og 1960. Se korridor I vedr. malingspsor etc som indikerer tidsforskjellen mellom 
vindfang og perlestaffhimling. Vinduet mot Kong Oscarsgate og Strømgaten er satt inn i 1860/70-årene, men 
geriktene er adskillig yngre. Jeg antar at oppmalingen av korridorene i oker veggfarge har skjedd i forbindelse 
med utskifting av vinduer i 1860/70-årene. Før den tid var korridorene umalt. Trappens rekkverk ble da malt 
opp i samme farge som veggen (håndlist og megler er ikke undersøkt). På samme tid ble himlingen da malt i 
hvit limfarge (kritt+lim) og denne enkle utførelsen av himlingen holdt seg helt til perlestaffpanelet ble satt opp. 

Handlingsrom: Trapperommet har bevart svært mye av sitt opprinnelige uttrykk og det bør være innenfor 
akseptable antikvariske rammer å ta ned perlestaffpanelet i himlingen og tilbakeføre bjelketaket for å under-
streke 1700-tallspreget på det viktige rommet. Korridoren bør males opp i en eldre farge, gjerne første veggfar-
geperiode og trappen i tilsvarende. Det er et åpent spørsmål hva man gjør med vindfanget. Det er konstruert 
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til perlestaffpanelet. Etter min oppfatning kan man vurdere å erstette det med en moderne vindfangsløsning i 
f.eks glass, som tilpasses bjelkehimlingen. Velger man å beholde perlestaffhimlingen bør fargeholdningen ellers 
knytte an til denne perioden. 

Rom 130 - kammers

Rommets himling og taklist fra ca. 1780/90 samt brannmur og dør med gerikter fra 1770 er bevart. Himlings-
fargene er ikke avdekket. Opprinnelig okermalte papirtrukne tømmervegger til grønn dør og gerikt. Deretter 
en fargesterk tapet/tapetbord anno 1790/1800. Tapetet finnes hovedsakelig som rest under tapetborden og av 
fragmentet kan sees rombeformet mønster i smått format, muligens et flettverksmønster. Tapetborden er spek-
takulær med kraftig markert og stilisert mønster. rombeformer, kraftig svungne streker og stiliserte blomster-
blader. I neste omgang ensfarget malt veggflate og deretter ensfarget med med sjablonmalt enkel stilisert dekor, 
antagelig 1820/40. Følges av en flott stormønstret rombebasert grå tapet med skarp blåblomster - elegant og av 
høy kvalitet, muligens 1850/60-årene. Deretter følger mer ordinære sjikt.  Listverket følger med mørk rødbrun, 
grønt og oker - etterhvert lys grått.

Handlingsrom: Himling bør undersøkes og det bør letes etter flere fragmenter av første papirtapet. Tapetbor-
den bør avdekkes i større lengde for komplett mønsterrapport. De bevarte overflatene muliggjør tilbakefø-
ringer ned til 1700-tallssjiktene. Isolert sett er det flere interessante perioder tilstede som kan peke seg ut på 
bakgrunn av uvanlighet, kunstnerisk utforming etc.  

Rom 131 - kammers

Rommets himling fra 1770/1780/90 (?), brannmur og dør med gerikter fra 1770 er bevart. Dette er det eneste 
av de ordinære kammersene i sidefløyene som har profilert taklist av tidlig type som i stuenes eldste himlinger. 
Antagelig en empiretaklist anno 1820 som overfladisk sett kan likne 1700-tallslistene. Den dekker over eldste 
tapetlag og står øyensynlig til en empiretapet. Tapetlagene i dette rommet er interessante og første tapetsjikt 
ser ut som det er påklistret før taklisten er satt opp (noe som forøvrig ikke var uvanlig ved første gangs innred-
ning). Denne er bare registrert i mindre fragment men kan muligens avdekkes i stor nok rapport for kopiering. 
Neste lag er en enkel og sjarmerende tapet anno 1800/10. Småmønstret på ensfarget bakgrunn. Etterfulgt av 
en abstrakt empiretapet anno 1810-20 med stiliserte rosetter og abstrakt strekdekor. Deretter en enkel stilisert 
blomsterdekorert tapet anno 1840-tallet på svært tynt papir etterfulgt av samme grå tapet med blomster fra 
1850/60 som i rom 130. Eldste malinglag på døren er her bevart som grunn og overflatesjikt i likhet med ma-
lingen på døren i Stue I. Viser at dør og gerikt var malt fra 1770 av. 

Handlingsrom: Himling og dørgerikt bør undersøkes og det bør letes etter flere fragmenter av første papirta-
pet. De bevarte overflatene muliggjør tilbakeføringer ned til 1700-tallssjiktene, men tas det utgangspunkt i den 
fremtredende takliste fra 1820 faller det naturlig å legge seg på empiretapetet som hører til denne. Isolert sett er 
det flere interessante perioder tilstede som kan peke seg ut på bakgrunn av uvanlighet, kunstnerisk utforming 
etc. Rommet bør generelt undersøkes grundigere pga de interessante avdekkingene. 

Rom 132 - kammers

Rommets bordhimling er bevart bak et nedforet tak av yngre perlestaffpanel og taklist fra 1920/30-tall, brann-
mur og dør fra 1770 med gerikter fra 1790/1810 er bevart. Tømmerveggene har rester av oker limfarge.  Deret-
ter en nyrenessanse papirtapet fra tiden noe over midten av 1800-årene, muligens så sent som 1860/70-tallet, 
deretter tapeter fra ca 1880/90 og 1900 i jugendbasert stil. Relativt få bevarte eldre lag, noe som kan skyldes 
tidligere vannlekkasjer (ref. perlestaffhimlingen) med derpå følgende nedriving og nyinnredning av rommet. 
Fargelag på dør og gerikt viser utvikling fra eldste mørk brun/grå farge via oker til lys grått etc. 
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Handlingsrom: Rommet er komplett fra perioden i annet kvartal av 1900-tallet da perlestaffpanelet ble satt opp 
og kan naturligvis tilbakeføres til det mest nærliggende slik sett. Uansett ligger den eldre himlingen bevart bak 
og kan hentes frem. 

Rom 133 - kammers

Rommets himling og taklist fra 1770/1780/90? brannmur og dør med gerikter fra 1770 er bevart. Himlingen 
har opprinnelig en relativt kraftig oker farge avløst av lysere gråbeige. Geriktene følger mønsteret med opprin-
nelig mørk grå/brun som avdekkes tynt som en seis og ikke som gjenkjennbar overflate, deretter grønt. Tøm-
merveggen virker ubehandlet og ikke veldig patinert under første lag påklistret papp. På pappen er klistret en 
svært tidlig blomstret tapet: oker bunn med grønne blomster, grå/brune streker. Tapetet er limt sammen av ark 
og tilhører da en tidlig type i denne sammenhengen (før 1820). Jeg antar at taptet skriver seg fra rundt 1780/90.  
Ellers har rommet et represententativt utvalg av ulike perioders tapeter fra ca. 1840 og oppover. 

Handlingsrom: Rommets ulike avdekkede perioder kan uten tap av autentistiet tilbakeføres ned til tidlige lag. 
Tatt i betraktning sjeldenheten ved første tapet anbefales den som utgangspunkt.

Rom 134 - kammers

Rommets himling og taklist fra 1780/90 (?), brannmur og dør med gerikter fra 1770 er bevart. Himlingen har 
opprinnelig vært okermalt til mørkere taklister (malt på tapetpapiret klistret over taklisten - sjekkes om fargen 
har vært lysere). Veggtømmeret er relativt godt patinert og er overklistret med papp og papirtapet i siste del 
av 1700-årene. Tapetet er basert på stiliserte blomster/bladverk elegant slynget. Det er avdekket utilstrekkelig 
tapet til å fastslå mønsteret, men nok til å fastslå høy kvalitet. Dør og gerikt har vært malt i relativt kraftig oker. 
Første lag farge er den mørke grå som ofte fremstår som seis eller grunning. Jeg antar at denne har stått til 
trehvite vegger de første årene. Veggene har en del rester etter 1800-tallets tapetperioder (fra ca 1840-60) men 
fragmentene funnet gjennom denne avdekkingen er tildels for små til å gi et klart bilde. Her vil det muligens 
finnes bedre rester på andre vegger/steder. 

Handlingsrom: Rommets ulike avdekkede perioder kan uten tap av autentistiet tilbakeføres ned til tidlige lag. 
Her er dokumentasjonen dårligst på flere av de yngre lagene slik at det eldste muligens vil være det sikreste 
å gripe fatt i. Tatt i betraktning sjeldenheten ved første tapet anbefales den som utgangspunkt. Men det bør 
avdekkes mer. 

Rom 135 - kammers
Rommets himling og taklist fra 1780/90 (?), brannmur og dør med gerikter fra 1770 er bevart. Himlingsbor-
denes farge (der det er avdekket) begynner på et presumptivt yngre sjikt enn i kamrene ellers. Taklisten har i 
bunnen en rød farge som antagelig tilsvarer rødfargen fra eldste dekor i Stue I f.eks. På den bakgrunnen kan 
det heller ikke utelukkes at eldste sjikt i himlingen er like gammelt som den rød på taklisten og at disse har stått 
sammen. Ref takbjelkenes røde og himlingsbordenes hvite/lys beige fargekombinasjon i Stue I. Tømmerveg-
gen har som første lag turkis eller blågrønn limfarge. Noe usikkerhet om neste lag er avleiringer av sot, men 
muligens er det et ytterligere sjikt som tolkes mørk grønn og mye misfarget. De neste lagene med tapeter  fra 
1800-årene og begynnelsen av 1900-tallet man kunne forventet, er borte i denne avdekkingen. Vil muligens 
finnes andre steder. Til den turkis tømmerveggen har dørgerikten antageligvært rød og døren grønn. Den 
mørk grå fargen i bunnen tolkes som seis/grunning. Det knytter seg usikkerhet til de mørk grå seisaktige laget. 

Handlingsrom: Den best dokumenterbare perioden er den første. Med mindre andre vegger har mer bevart 
tapetmateriale vil det være greit å tilbakeføre dette rommet til utgangspunktet med malte tømmervegger. Om 
man da ikke velger en relativt ung periode.
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Rom 136 - kammers

Rommets himling og taklist fra 1780/90 (?), brannmur og dør fra 1770 er bevart. Dørgerikten er yngre, anta-
gelig siste del av 1800-årene. Brannmurgerikt av sveitser eller senempire type. Himlingen har i første periode 
mørk gråbeige farge og rød taklist overmalt med samme farge som taket. Rosamalt tømmervegg overmalt i 
en omgang med oker før påklistret papp og papirtapet anno 1830/40. Det blå tapetet overmalt og derfor nå 
avdekket kun i mindre felt. Døren følger det vanlige mønsteret i fargeutvikling mørk grå seis, kraftig grågrønn, 
oker og stadig lysere valører. Jeg antar at den rosa veggen har stått til grågrønn dør og rød taklist. Muligens 
har den opprinnelige dørgerikten vært rød som taklisten. De resterende tapetene er relativt gode tidstypiske, 
morsomme og vanlige tapeter fra sin tid.

Handlingsrom: Mye er på plass ned til 1700-årenes første malte periode. Dørgerikten er yngre, men kraftig 
dimensjonert og vil fungere bra sammen med eldre perioder. I såfall beror tilbakeføringen på noe gjetning her. 

Rom 137 - kammers

Rommets himling og taklist fra 1780/90, brannmur og dør med gerikter fra 1770 er bevart. Himlingen har i 
første periode gråbeige farge til rød taklist (taklisten som himling men forutsettes malt endelig i rødt). Derett-
ter suksessivt lysere valører. Tømmeret er i første omgang trehvitt og etterhvert sterkt nedsotet. Deretter tapet 
avdekket som ubestemmelig rest bak oker maling. Må avdekkes kjemisk i større omfang før den lar seg fastslå.  
Oker oppmaling og deretter en fin tidstypisk biedermeier tapet fra 1840-tallet. Deretter moderne lag uten stor 
interesse. Det antas at det er revet ned noen lag her. Dør og dørgerikt med de vanlige mørk grå tynne underlag 
og deretter mørk grågrønn dør og rød dørgerikt. 

Handlingsrom: Det bør avdekkes ytterligere på vegg for å fastslå eldste tapet. Det mangler korrespondanse til 
dør/gerikt i tidlige perioder. 

Rom 209 - arkværelse

Rommet er kledt inn i gipsplater og listverk er av moderne type. To opprinnelige dører er imidlertid bevart. 
Vinduene fra 1860/70. Avdekking viser at veggene er i umalt tømmer og himlingen med all sannsynlighet en 
umalt bjelkehimling. Første modernisering synes å være oppføring av faspanel på vegger og himling. Antagelig 
på 1930-tallet eller noe senere. Deretter halvharde plater fra 1950/60-tall. Det virker ganske opplagt at arkvæ-
relset er identisk med rommet som i beskrivelsen fra 1774 omtales som oppbevaringsrom for ved. Rommet er 
antagelig svært godt bevart bak innkledningene og står sannsynligvis trehvitt som det gjorde i 1770. 

Handlingsrom: De nyere innkledningene er oppført etter fredningstidspunktet og bør av denne grunn og fordi 
de har liten kulturhistorisk verdi i denne sammenhengen kunne fjernes om det er ønskelig å tilbakeføre rom-
met. 
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OPPMÅLINGER

Eldre Bergensarkitektur bind III, plansje XXVIII-XXXII. Oppmålt 1917-1918 av arkitekt Astrid Habel. 

Reichborns fasadetegning gjengitt i Eldre Bergensarkitektur. Dersom portalen virkelig fikk en så stor 
bredde er det sannsynlig at panelfeltene på hver side av den eksisterende empireportalen har fargelag 
kun ned til tidspunktet da den eldre portalen ble kassert og den nye oppført. Det er da kanskje mulig å 
avdekke og registrere den eldre portalens omriss. 
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Grunnplanen fra oppmålingen i 1917/18 sett i forhold til hva denne undersøkelsen har avdekket viser at 
bygningens grunnplan var urørt fra 1770 og frem til nyere tid. Fremdeles er bygningens grunnplan used-
vanlig godt bevart.  
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Oppmålingen fra 1917/18 konsentrerer seg om de mer spektakulære detaljene. 
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Hoveddørens overlys er åpenbart skiftet ut etter at 
oppmålingen i 1917/18 ble utført. Antagelig etter fred-
ningstidspunktet. lar det seg gjøre å komme nærmere 
en konkret utforming gjennom paralleller i Bergen 
bør det være mulig å tilbakeføre overlyset. 

Snitt gjennom fløy viser bileggerovnene og to ulike 
føtter/ovnsunderstell. Originaltegningene vil antagelig 
gi bedre inntrykk av form og fasong.  

Den avtegnede rokokkogerikten finnes ikke i bygnin-
gen i dag. Den skriver seg antagelig fra midtgangens 
tofløyede dører til stuene. Midtgangens eksisterende 
empiregerikter av av relativt ny dato og antagelig mon-
tert for å ensrette med stuene som fikk empiregerikter 
i 1810/20. Følgelig er det antagelig tilsvarende gerikter 
som oprinnelig var benyttet i de to stuene. Det bør 
være mulig å tilbakeføre rokokkogeriktene i midtgan-
gen. Det vil gi et inntrykk av hvordan de tofløyede 
dørene var komplett med opprinnelige gerikter.
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Oppmåling av eksisterende situasjon utført for Stiftelsen Bryggen i 2013. Disse er benyttet som underlag i 
denne undersøkelsen. Romnummer er føyd til i fløy II i denne undersøkelsen.
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Antagelig 1790-1810. Louis-seize influert

PROFILAVTEGNINGER - DETALJER

Profilavtegningene er stort sett utført med profilmåler etter at maling er avrenset inn til treverk. 
Alle er i målestokk 1:1
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Antagelig 1790-1810

Antagelig 1770

1790-1820
Antagelig tidlig.

1800-1850
Gjengs enkel 
utførelse
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Taklist sveitser.
1920/30-tall Stusslist 1770

Snitt av himlingsbjelke. Standard for bygningen.

1770

1770

1770 1770
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Antagelig 1790-1810

Antagelig 1770

Utsiden er beslått med panel av 
nyere dato.
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1770. Benyttet i de fleste kammersene i fløy I og II

1770

1790-1810

1770

Begynnelsen 
av 1900-tallet

Antagelig 1910/20-tall
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Antagelig 1770

Antagelig 1770

Antagelig 1790-1810

1770
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Siste tredjedel av 1700-årene. Falset overligger med staffprofil. 
Flat underligger. Himling i alle kammersene fløy I og II 

Louis-seize preget. Tilsvarer taklisten som er benyttet i de 
fleste kammersene i fløy I og II. Taklist til høyre.
Antagelig 1790-1810.

Fotlist. Antagelig begyn-
nelsen av 1900-tallet.
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Sveitserpreget men svært kraftig dimensjonert. 1860-tall? 
Gjelder også fotlisten under til  høyre.
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Kan dateres til 1820-tallet, 
men i hovedsak basert på 
rokokkoformer. Karnisspro-
filen skiller seg fra rokok-
koens tilsvarende. Jfr. Kløck-
ers hus Tyholmen, Arendal.

Eldste type taklist i bygnin-
gen. Med sikkerhet daterbar 
til 1770 - i tråd med faktisk 
avdekket bygningshistorie. 
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Relativt enkelt utført Louis-seize preget hulkillist. 
Antagelig ca. 1790-1810
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