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Middelaldersk bygård 

 

Stormannsætten Saxe.  

 

Hvelvkjeller i stein fra senmiddelalderen,  

omtalt i kilder fra 1334 til 1414, kan være fra 1200-tallet.  

 

Bybrannen i 1624.  Nytt hus bygd like etter på de gamle murene.  

 

Dagens hus (det tredje i rekken) ble reist i år 1800 av rådmann Ingstad.  

 

I 1868 overtatt av brødrene Schyberg  

1890-årene ble det foretatt en større indre ombygging.  

Huset er i Louis-seize-stil  

 

Hovedfasaden har tydelige inndelinger.  

Taket har en svak valming og er dekket med sementtakstein, og  

dørene er de originale. 

 

Oslo Kommune (ikke Statsbygg) 
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VERNEVERDIGE BYGG og AKUSTIKK 

Urbygningen Ås 

Bergen Tinghus Univ. Oslo, Gamle Festsal 
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Høyesterett 
Riksantikvar 
Tsjudi-Madsen 

Tromsø 
Sparebank 
Festsal 

Største rettsal                      Dommernes Te-rom 
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SAXEGÅRDEN 
 
105 Rom m/mykere veggkledning      
                                                             106 Rom med harde plater på vegger  

5,7 x 4,2 x 3,2 m 



ROM 106 



ROM 105 





 

ROM 106 
- vegger generelt kledd med 1 lag rehabgips (6mm) på 

original underlagspanel (22mm) på laft eller 

bindingsverk.  

Alkydmaling. 
 

ROM 105 «restaurert»  

- kopi av original maskin-papir-tapet på jutestrie,  

strukket over original underlagspanel.  

 

Papirtapeten er malt med linoljemaling (3 strøk),  

 

FDV-dokumentasjonen angir veggkledning av jutestrie 

med maskinpapir men ikke antall malingsstrøk.  

 

Malingen ble påført med rulle og strøket ut med pensel. 



Siv. Ark Jens Treider, ansvarlig også for bygningsmessig verning av Univ. Aula  

Motsatt problemstilling. Her var den lange etterklangstiden VERNEVERDIG 



Siv. Ark Jens Treider om slike «MYKE» VEGGKLEDNINGER generelt:  

Over grovskåret 5/4” (ca. 35mm) rupanel,  altså skårne trebord,   

strekkes det en strie.   

 

Frem til 1850 – 60-årene er dette ikke sjelden et temmelig tettvevet lerret av for 

eksempel lin,  eller rett og slett ”malerilerret” helt tilsvarende det kunstmalere 

benytter – fortsatt.   

 

På dette kan det  

- males direkte,  det kan  

- limdrenkes – smøres med lim for å mette overflaten - eller  

- okres – males med okermaling for å tette eller mette opp overflaten.   

 

Over dette klebes det alternativt enten tapet eller papir som males.   

Ikke sjelden blir det med årene mange lag tapet og papir eller også maling. 

 

Senere forsvinner linlerretet og en setter opp jutestrie som er langt løsere vevet og 

selvfølgelig billigere.  Denne strekkes på veggene og blir som oftest pålimt 

maskinpapir.  Når dette papiret tørker,  trekker det hele seg sammen og blir så 

stramt som et ”trommeskinn”.  Flaten males eller tapetseres.  Begge deler blir 

veldig flotte vegger. 



Bør argumenteres for en slik løsning selv i et hus hvor dette ikke har vært tidligere 

  

 Metoden er både 

- Skånsom 

- Helt reversibel  

slik at den kan fjernes med letthet uten at skader oppstår.   

 

Det kan være et viktig grep hvis diskusjonen kommer  

opp med det offentlige kulturminnevern.   

 

Disse myndighetene bør – eller må ved fredede hus -   

kontaktes og evt. dispensasjoner søkes. 



Beregnet økning  mellom hard plate og mykere veggkledning: 

Δα 
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

0,05 0,05 0,07  0,25  0,20 0,20  0,15  



Tilsvarende oppussing i 

Ibsens arbeidsrom, Arbiens gt. 

…men der er det vel nok absorberende tepper etc.    



Tidligere vanlige bygningsløsninger: 
Nedforet myk plate + papir + maling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Biri tapet 
                                      (siv) 
 
 

MODERAT α 
STOR DEKNINGSGRAD 



«Absorberende» vegger 
 Strie+papir 

 Biri-tapet? 

 

 

INGEN INNSIGELSER FRA RIKSANTIKVAR!! 

Moderat Abs.faktor over stort areal 

God taleforståelse via reflekterende himling 

 

 

Pris/Håndverkere 

Motstandsdyktighet? 

Klikking for Ekkolokalisering for blinde (2 kHz) 
 

PLUSS 

MINUS 



fine 


