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Noen ord fra MAD

Detaljering, materialbruk, fargesetting, inventar og utformingen av nye installasjoner tar utgangspunkt i en 

bevisst holdning til byggenes særpreg og historie. I ombyggingen tilbakeføres opprinnelige bygningsdeler og 

romstrukturer, samtidig som det legges til funksjoner som sikrer ny bruk. I fasadene etableres nye elementer 

som takarker, vinduer og et nytt inngangsparti. Bruken av byggene er et viktig ledd i vern av begge bygg, og 

Festiviteten skal romme både kontorlokaler, kulturhus og møte- og festlokaler. I

 den flotte salen i første etasje skal Ellings kafe bli en ny møteplass for Larviks befolkning. I tilknytning til 

byggets førsteetasje etableres et terrassert hageanlegg som tegnes av Dronninga landskap, med et nytt service-

bygg av Mad arkitekter. Her blir det servering og arrangementer i sommerhalvåret. Byggene skal ha et yrende 

liv og fungere som en helhet hvor de ulike funksjonene skal dra nytte av og forsterke hverandre.

Gjenbrukshuset Festiviteten er et ombruksprosjekt som setter søkelys på klimakrisen og hvordan denne kan løses. I tillegg til bevaring av bygningsmassen beholdes flest mulig av opprinnelige ele-

menter. Tilførte elementer skal i størst mulig grad utføres med gjenbrukte materialer, eller ha et lavest mulig karbonutslipp. Festsalen i murbygget er Norges tredje eldste teatersal. 

I prosjektet pågår et unikt samarbeid mellom Norges fremste eksperter innen farge- og bygningsarkeologi og malermestere fra Juuhl & Brattfoss for å gjenskape den opprinnelige dekoren. Deko-

ren antas å være tegnet av byggets arkitekt Paul Due. De italienske gipsmakerne, Brødrene Guidotti, har levert gips- og sementarbeidene. De var landets store gipsmakere i sin tid, og sto også bak 

gips- og malingsarbeidet på Slottet. Hele salen vil bli en fryd for øyet når bygget åpner i september. Taket vil bestå av sølv- og gullfarger, i tillegg til seks, sju andre farger. På veggene vil nærmere 10 

forskjellige farger pryde dekoren som er skrapt fram under 18-20 forskjellige malingslag. 



Før





Ellings Kafé

Det var viktig at Ellings kafe blir en integrert del av Festiviteten, også når det gjelder arkitektur og interiør. 

Gamle møbler ble trukket om og det ble lagt ut en annonse på facebook for å skaffe retro møbler til kafeén.



Trappen

Det var viktig at Ellings kafe blir en integrert del av Festiviteten, også når det gjelder arkitektur og interiør. 

Gamle møbler ble trukket om og det ble lagt ut en annonse på facebook for å skaffe retro møbler til kafeén.



Storsalen

Det er malerfirmaet Juul & Bratfoss fra Oslo som fikk gleden av å rehabilitere festsalen. 2.800 timer var estimert på å gjenskape vegger og tak slik 

de var i 1874. Strekdekor som minner mer på en romersk dekor enn norsk. Alle rosettene skulle males opp igjen i åtte forskjellige farger. 

Gjenskapes: Disse veggdekorene gjenskapes i åtte forskjellige farger.

Bjørn Karlsson





Bakgården

Stein er hentet fra kommunens lager og steinleggingen er for 

lengst ferdig, blomsterbedene er plantet, rododendron blomstrer 

allerede og snart er pergolaen klar med varmelamper som skal 

sørge for gjestenes velbehag selv på de litt mindre varme kvelde-

ne.

Hele gårdsplassen er brolagt, og planen er å rigge til en utescene 

der det kan arrangeres konserter og muligheten for en svingom 



1.etasje



2.etasje



loft.etasje



Bilder og tekst:

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/festiviteten-i-larvik-fra-fest-til-vrak-til-fest-igjen-1.15652995

https://mad.no/prosjekter/festiviteten-larvik

https://mad.no/prosjekter/gjenbrukshuset-festiviteten

https://www.festivitetenlarvik.no/


