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JUGENDSTILHUS
I ÅLESUND
Tilstandsvurdering

Tekst: Eivind Olsen og Line Monsen, studenter NTNU

Foto: Artikkelforfatterne
samt bilder utlånt fra Jugendstilsenteret

De sentrale deler av Ålesund etter bybrannen 23. januar 1904:
Brosundet, Aspøya og kirken

Fiskebyen Ålesund før den store brannen

Etter gjenoppbyggingen fremstod byen med et nytt og moderne preg

Artikkelen er basert på diplomoppgaven

«Tilstandsvurdering Jugendstilhus i Ålesund».

Oppgaven er utarbeidet i samarbeid med Mur-Sentret,

Byggforsk og Jugendstilsenteret i Ålesund.



MUR 3/03 29

TEKN
IKK

Bakgrunnen for oppgaven var en økende bekymring for at
Ålesunds praktfulle jugendstilhus stod i fare for å forvitre
etter senere års behandlinger. Bekymringen gjaldt spesielt
malingsarbeider foretatt fra 1970-tallet og frem til i dag.

Det har over tid foregått en debatt i lokale medier omkring
problemer med murhusene, der fagfolk har vært uenig i
behandlingsmetoder så vel som bygningenes nåværende
tilstand. Oppgaven er et forsøk på å finne svar på noen av
disse spørsmålene gjennom tilstandsvurderinger med
prøvetaking på åtte utvalgte hus.

Kystbyen Ålesund
Ålesund har et værhardt og fuktig klima. Fukt er ugunstig for
porøse byggematerialer og gir belastning ved frost.

Brannen
Natt til 23. januar 1904 startet den største brannen i Åle-
sunds historie. Den fortsatte til utpå ettermiddagen neste
dag og etterlot seg en by i ruiner. Slukkingen var svært
vanskelig på grunn av uheldige værforhold, og ca. 800 hus
brant ned til grunnen. Bare 100 hus stod igjen, og over
natten hadde 10.000 mennesker blitt husløse. Brannen
markerer det store skillet i Ålesunds historie og satte fart i
innføringen av Murtvangloven, som trådte i kraft i mai 1904.

Murtvangloven
Murtvangloven krevde at bygninger i sentrumsnære områder
skulle oppføres med murte fasader. Innføring av loven
gjorde at man i Ålesund måtte finne byggemetoder som lå
innenfor lovens rammer og som samtidig tålte klimaet.
Byggemåte ble et hett tema i teknisk presse, der steintyper
og oppbygging av vegger ble diskutert.

Materialer og teknikker
Ålesund var en av de første stedene i Norge der en
blanding av sement og kalk ble brukt i mørtel og puss.
Sanden i tilslaget kom fra strender i området, og hadde
en korngradering som egnet seg godt til mørtel.

Pussen ble lagt på i tykke lag, målinger viser opp mot
40 mm i ett sjikt.

I de fleste husene er veggene bygget opp som
Trondheimshulmur (1 3/4 steins mur) og etter hvert
Bergenshulmur (1 1/2 steins mur) da denne ble tillatt.
Grunnmuren er for det meste Ålesundsmur; naturstein
med kalksementmørtel imellom og forskaling på utsiden.
Bruk av naturstein som forblending, såkalt råkopp, var
vanlig på fornemme bygg.

Gjenreising
Gjenoppbyggingen av byen foregikk i rekordfart, ca 350
bygninger ble reist i sentrum i løpet av fire år. Det er
denne voldsomme produksjonen over noen få hektiske
år som gjør at byen i dag fremstår med mange bygnin-
ger i samme stil, konsentrert i sentrum.

Jugendstil
Jugendstilen kom til Ålesund via de mange arkitektene
som kom til byen for å ta del i gjenreisningen etter endt
utdanning og praksis i Europa. Fellestrekk for stilen er:
en vilje til å omgå fysiske og romslige grenser, symboler,
og inspirasjon fra naturen. Dette finnes det mange
eksempler på i Ålesund, i tillegg til det som kjenne-
tegner bebyggelsen mest: svungne linjer, asymmetri,
tårn, spir, blomsterranker, menneskeansikter, dyre- og
fugleansikter og figurer inspirert av gammel norsk
folkekunst.

Einarvikgata 7 (Enkefru
Devolds villa) er fredet og
regnes som en av Norges
vakreste jugendstilvillaer
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Latinskolen brukes i dag som videregående skole
Det ble lagt ned mye arbeid i utsmykningen.
På denne bygningen er hvert ornament forskjellig.

Ornamenter og utsmykninger preger mange av byens fasader
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PRØVE FORKLARING/RESULTAT

Registrering av skader ved visuell inspeksjon: Generelt ble det fastslått få områder med bom. Der det ble
Beliggenhet, beskrivelse av bygget, avflassing, funnet bom var det over begrensede arealer som ikke tyder
blæring, registrering av bom og registrering på alvorlige underliggende skader. Sprekker, avflassing og
av riss/sprekker blæring var utbredt på noen av bygningene. Pusstykkelsen
Etter prøvetaking ble også puss- og veggtykkelse målt varierterte fra ca 15–40 mm og avstanden mellom ytre og

indre teglvange varierte mellom 55–145 mm.

Registrering av vær, luftfuktighet og temperatur Værforholdene kan ha innvirkning på prøveresultatene, og
varierte under prøvetakingen fra sol og forholdsvis varmt via
regn til sludd og hagl.

Test av vannoppsug i fasade med vannpipetest De fleste byggene hadde vanntett maling der vann ikke
trengte inn bak inntakt malingsfilm.

Vanninnhold i pussen ble bestemt ved veiing og Midlere fuktinnhold i pussen varierte mellom 2,6–6,9 %.
tørking av prøvestykker Dette er verdier innenfor de grenser man forventer å finne

for denne typen puss.

Vannabsorpsjon ble bestemt ved vannlagring av Resultatet viser en fordeling av porer som indikerer en
prøver i 72 timer, og tilgjengelig porevolum bestemt relativt god frostmotstandsevne.
ved koking av vannmettede prøver i 6 timer

Avtrekksprøver for å finne heftegenskaper mellom Prøven viser hvorvidt heften er tilstrekkelig for å tåle
puss/underlag mekaniske påkjenninger og temperaturvariasjoner.

Gjennomsnittet av prøveresultatene er 0,4 N/mm2 som
betraktes som relativt god vedheft og egenfasthet.

Fasthetsprøver ved kuleinntrykk Fastheten gir en indikator på pussens evne til å motstå
påkjenninger. Alle målte verdier ligger over 24 N/mm2.
Dette er verdier opp mot fasthet i betong og ansees for
høye verdier for murpuss. Den høye fastheten kommer av
heldig kalk-/sementforhold og godt egnet tilslag.

Test av malingstype ved hjelp av kjemikalier Alle bygningene i undersøkelsen bortsett fra to, var
behandlet med organiske malinger.

Mikroskopundersøkelser for å fastslå antall malingslag. Antall lag maling varierte mellom 1 og 13.

Karbonatiseringsdybde ble målt med fenoftalein- For de fleste bygningene var pussen gjennomkarbonatisert.
oppløsning

Laboratorieundersøkelser for kalk/sement/tilslagsforhold Alle de undersøkte bygningene hadde puss som bestod av
både kalk og sement. KC forholdet i pussen varierte fra ca
KC 50/50 til 75/25 med tilhørende tilslag fra ca 150 til
620 gram per 100 gram bindemiddel.

Bevaring
Frem til 1970-tallet så få innbyggere verdien av å ta vare
på bebyggelsens formmessige kvaliteter. Den store
oppvåkningen kom da Rønnebergvillaen ble revet, og
dagens rådhus ble bygget på tomten. Mange innså da at
man var i ferd med å miste noe verdifullt i form av byens
særpreg. I dag er innbyggerne i Ålesund opptatt av å ta
vare på byen.

Utvelgelse
Utvelgelsen av bygningene brukt i undersøkelsen er gjort
med tanke på å få et utvalg som viser problemstillinger og
konstruktiv oppbygging typisk for hele bebyggelsen fra
gjenreisningsperioden. Prosessen har foregått på flere
nivå med økende grad av spesifikke undersøkelser på et
minkende antall bygg.

Resultater
For å underbygge tilstandsrapporter for hvert bygg og å gi grunnlag for analyse av pussens tilstand ble det tatt prøver av
åtte bygg. Følgende prøver ble gjennomført:
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Konklusjon
Konklusjonene er basert på et begrenset antall bygninger
og kan ikke gjøres gjeldende for murbygninger generelt.
Konklusjonene baseres på det spesifikke utvalget under
gjeldende forutsetninger mht. pusskvalitet (sterk KC),
underlag (lite sugende), behandlinger og påkjenninger.

Mange av de registrerte skadene skyldes vanninntreng-
ing i forbindelse med manglende eller uheldig utførte
detaljer og beslag. På mange fasader fremstår reparasjo-
ner over vinduer etter utskifting av rustede jernbjelker
tydelig. Korrosjon på jernbjelkene skyldes at pussen er
gjennomkarbonatisert, slik at oksydfilmen som beskytter
bjelkene er brutt. I et fuktig miljø vil jernet korrodere.
For å unngå problemet må varmgalvaniserte eller rustfrie
bjelker benyttes, og dette skjer i dag ved utskiftinger.

Deler av de riss og sprekker som er registrert på de
undersøkte bygningene kan skyldes rystelser fra små
jordskjelv, trafikk og sprengningsarbeid i nabolaget.
Sprengningsarbeider er uunngåelige ved nybygg, da de
fleste byggene i byen er fundamentert på fjell. Kombina-
sjon av riss/sprekker med tett maling og fuktighet er
uheldig. Fuktakkumulering under malingsfilmen vil føre til
vedheftsreduksjon og avskalling av maling rundt rissene.

Det var i utgangspunktet antatt at klimapåkjenningen i
Ålesund var høy. Studier av måneds- og årsmiddel-
temperaturer, nedbørsdata, slagregnsdata og årlig antall
nullpunktspasseringer viser at klimaet er gunstigere enn
først antatt. Eksempelvis har Trondheim over tre ganger
så mange nullpunktspasseringer som Ålesund.

Mange bygg i Ålesund er malt med organisk maling, og
virkninger av malingstypen har lenge vært diskutert i lokale
medier. Blant de seks bygningene i undersøkelsen med
organisk maling er tilstanden for to av dem så god at
utbedring på nåværende tidspunkt ikke er nødvendig. De
fire siste har varierende grad av skader. Anbefalinger for
videre behandling spenner fra lokale utbedringer til fjerning
av maling og ny behandling med uorganisk maling.

Erfaringsdata fra bruk av organisk maling på eldre
murhus med kalkpuss tilsier at det ofte oppstår problemer;
fukt bak malingsfilmen medfører forvitring av pussen. At
dette ikke har skjedd i stor utstrekning i Ålesund skyldes
flere forhold. Pusstypen benyttet i Ålesund (kalk/sement)
er sannsynligvis mer motstandsdyktig mot fuktighet enn
vanlig kalkpuss på grunn av høy fasthet, mulig hydraulisk
kalk og bruk av sement. I tillegg er de fleste bygningene
bygget i hulmur som gir god uttørking. Dette bekreftes av
lavt fuktinnhold i pussprøvene. Målinger viser at de fleste
fasadene malt med organisk maling var svært lite sugende.
Det kan tyde på at malingsfilmen er intakt slik at fasaden
vil trekke lite fuktighet ved slagregn som senere må tørke
ut. Til sammen utgjør disse faktorene grunnlaget for at den
organiske malingen har fungert på de undersøkte bygnin-
gene i Ålesund.

Alle forhold tatt i betraktning, mener vi at bygningene
står godt etter 100 år. Få av bygningene har behov for
drastiske strakstiltak, men et lite utvalg bør holdes under
nøye oppsikt med jevnlige vurderinger.

Snitt av maling viser 13 lag

Avskalling av organisk maling
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Fuktinnhold ved ulike tilstander
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