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Oppdrag Fargeundersøkelse i sakristi 

Oppdragssted Mariakirken i Bergen 

Oppdragsgiver Akasia  v/ Jan Lohne Arkitekter A/S 

Undersøkelsesperiode 10.-12.9.2014 

Utførende  Mur og Mer v/ konservator nkf-n Hilde Viker Berntsen 

 

1. Bakgrunn 
I forbindelse med den helhetlige rehabiliteringen av Mariakirken i 2010-15,  er Mur og Mer bedt av Akasia 

v/ Jan Lohne Arkitekter a/s om å gjøre fargeundersøkelse av sakristiets interiør. Målet med undersøkelsen 

er grunnlag for materialvalg og fargesetting ved tilbakeføring. 

 
FIGUR 1. ROMMET SETT MOT SYDØST.(FOTO: MUR OG MER SEPT. 2014) 

 

FIGUR 2. ROMMET SETT MOT VEST.  (FOTO: MUR OG MER SEPT. 2014). 
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2. Historikk1 
 1776:   Sakristiet ble reist på kirkens sydside i 1776, og var da en to etasjes tilbygning under 

separat tak. Sakristiet huset flere funksjoner. Blant annet var 2. etasje bibliotek.  

 1803: Bygningen ble lagt under felles tak med langhuset.  

 1863-76: Ved istandsettingsarbeid ble 2. etasjen revet. Sakristiet ble da trolig utvidet mot øst og 

ytterveggene ble reetablert. Det ble da etablert en tønnehvelvformet himling på rabitzpuss. 

(sivmatter på treribber). Yttertaket var salformet. Arbeidet ble ledet av arkitekt Chr. Christie.  

 1920-30-t: Det ble generelt foretatt restaureringsarbeider i kirken under ledelse av arkitekt Ole 

Landmark. Maler og Riksantikvarens første restaureringskonsulent, Domenico Erdmann var 

involvert i restaureringsarbeidet, og hadde blant annet ansvar for kalkmaleriene. De fleste av 

kirkens vinduer fikk nye innfatninger (s. 29). I tillegg til vinduer ble dører også skiftet ut.2  

 1965: Ved Christies restaurering i 1867 ble gavlen murt med et oppstikk i forhold til selve  

taket. I 1965 ble gavlen ommurt og lagt i flukt med taket.  (Liden 1980, s.29). 

 1960-tallet: Sakristiet ble modernisert, og ble blant annet innredet med kjøkken og nytt gulv3. 

  

3. Beskrivelse av rommet og dagens tilstand 
Rommet ligger på sydsiden av kor. Veggene er pussede og malte. Himlingen er buet/ tønnehvelvet 

hvilende på eldre profilert gesimslist.  

3.1. Himling 
Undersøkelsestidspunktet var deler av himlingen skåret bort mot nord. Oppbygging av himling og 

innvendig takkonstruksjon var derfor synlig. Hvelvingen består av rabitzpuss i form av kalkpuss bygd på 

sivmatter over treribber. Det antas at himlingen er satt opp samtidig som saltaket. Dette sees ved at det 

er sølet mørtel fra rabitzpussen på takkonstruksjonens sperrer. Himlingen har vært påført en rekke 

malingslag i hvite og grå nyanser. I østre del av rommet har det ikke vært rabitzhimling/ evnt. er den 

fjernet.  

                                                             
1 Historikken bygger på skriftlig kildemateriale fra: Liden, Hans-Emil: I Norges kirker, Bergen, Bind 1. 

Mariakirken S. 9-50. Riksantikvaren 1980.  Dessuten muntlige meddelelser fra arkitekt Jan Lohne.  
2 Muntlig meddelelse, Lohne, J. september 2014. 
3 Muntlig meddelelse. J.Lohne, sept. 2014.  
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FIGUR 3. HIMLING BYGGET PÅ RABITZPUSS.                         

(FOTO: MUR OG MER SEPT. 2014). 

3.2. Vegger 
Ytterveggene er teglbygde, og kalkpuss påført ved brettskuring på øst- og sydvegg. Pussen har en rekke 

malingslag. Østveggen har spor etter gjenmurt rundt vindu i gavlfelt. Det har vært benyttet sement i 

gjenmuringen. Det er vertikale setningsrevner på nordsiden av døra. Sydveggen har en større 

setningsrevne ca 50 cm fra sydøstre hjørne. Nordveggen er ikke pusset, men har flere malingslag direkte 

påført korets søndre yttervegg.  Denne veggen er også synlig over himlingen og opp mot yttertaket. 

Området over himling på denne veggen er dekket av en fet kalkpuss, ca 10 mm tykk med tre malingslag. 

Vestveggen er nylig kledd med gipsplater i nedre del. På øvre del mot himling har veggen horisontalt 

liggende brunbeiset panel. I nordvestre hjørne og i sydvestre hjørne står eldre blå og turkise malingslag 

framme etter at inventar er fjernet.  

  
FIGUR 4. VEGGFLATE ELDRE ENN 1863. NORDVEGG.      FIGUR 5. SYDVESTRE HJØRNE. FARGELAG                 

(FOTO: MUR OG MER. SEPT 2014)        ELDRE ENN 1930- STÅR NÅ FREMME. 
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3.3.  Dører og vinduer 
Rommet har en buet labankdør som vender direkte ut mot øst, mens det i vestre del av nordveggen leder 

en eldre fyllingsdør inn mot koret. Døren er delvis skåret gjennom gesimslisten (ca. 10 cm). I rommets 

sydvegg er det to blyinnfattede trerams-vinduer med nyere glass.  Et lite eldre krysspostvindu er synlig i 

vestre gavlfelt, dvs over dagens himling.    

På undersøkelsestidspunktet var sekundær rominndeling, inventar, gulv og gulvlister fjernet. Hvit 

lateksmaling er påført med rull på alle overflater.  

 

  
FIGUR 6. FYLLINGSDØR MOT NORD.               FIGUR 7. LABANKDØR MOT ØST.                                        
(FOTO. MUR OG MER SEPT.  2014)              (FOTO: MUR OG MER SEPT. 2014) 

 

4. Metode 
Fargeundersøkelsen er gjort ved lagvise avdekkinger og registrering av malingslag 

(fargetrapper) på alle bygningselementer i rommet. Overflatene er hovedsakelig vurdert og 

tolket i felt under normal visuell observasjon og gjennom feltmikroskop. I tillegg er det tatt ut 

materialprøver preparert for mikroskopi under høyere forstørrelse. Denne typen mikroskopi 

gir muligheter for å gi utfyllende opplysninger om overflatebehandlingenes lagoppbygging, 

nedbrytning, pigment og bindemiddel.  

Normalt foreligger det en del informasjon om en bygning som gir sikre dateringer. Når dette 

kobles mot funn registrert i felt og kunnskap om generelle material- og stiltrender i Norge, er 
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det mulig å fastsette en kronologi og en mulighet for å gi en relativ datering for de enkelte 

malingslagene.  

4.1. Tolkning og registrering av avdekkinger 
De registrerte fargene dokumenteres og beskrives ved hjelp av fargestandard NCS-S4. 

Fargekodene skal i de fleste tilfeller oppfattes som veiledende, etter som det sjelden er mulig 

å finne én NCS kode som fullstendig samsvarer med den avdekkede fargen. Dersom det er 

oppgitt to koder med skråstrek mellom, anses fargen å ligge mellom de to kodene. Det må 

også tas høyde for at de avdekkede fargene er skitne, avblekede og nedslitte. Fargene kan 

derfor i dag fremstå svært varierende og annerledes enn da malingen ble påført.  

Oljen i oljebaserte malinger gulner når den ikke utsettes for lys. Det betyr at de avdekkede 

fargene vanligvis er for varme eller gule i forhold til hvordan de opprinnelig har vært. Dette 

gjelder særlig blå og grå farger. Oljen vil blekes etter lyseksponering en tid.  

Limfarge er som regel påført matt, og har derfor en åpen struktur. Denne blir som oftest mye 

mørkere enn den var ved påføring, og endrer farge ved inntrengning av støv, skitt, sot og 

fukt.  Limfarge vil også ofte endre seg radikalt ved overmaling med annen limfarge eller med 

oljebaserte malinger. Fargekoding av gammel og overmalt limfarge kan derfor være 

vanskelig og unøyaktig og må tas med forbehold. Dette gjelder spesielt pigmenterte 

limfarger5 

På bakgrunn av de ovenfor nevnte faktorene vil i utgangspunktet de enkelte fargene i denne 

rapporten beskrives med den fargekoden som er funnet på stedet, og kan dermed variere. 

Når fargene senere tolkes, sammenstilles og skal danne grunnlag for anbefalt 

rekonstruksjon, vil mange av de samme fargene eventuelt gjengis med en annen fargekode.  

4.2. Definisjoner: Perioder, faser og lag. 
De enkelte elementenes overflater sammenstilles for hver enkelt periode. Definisjonen på en  

periode er overordnede fellestrekk i stil, fargebruk og materialtyper som gjelder hele rommet 

eller bygningen6. Innenfor hver periode kan det være flere etterfølgende 

overflatebehandlinger på ett element, mens andre elementer har beholdt sin 

overflatebehandling i lengre tid. Det kan derfor forekomme flere faser innenfor en periode. 

Lag betegner hver enkelt behandling som er påført elementet. Et lag er for eksempel sparkel 

under et malingsstrøk, dekor på en tilhørende bunnfarge, transparent lakk osv.  

 

5. Resultater 
Elementer som ble undersøkt i rommet var vegger, gesimslist, himling og dører. Når det gjaldt vegger 

gesimslist og himling, så hadde disse mye samsvar i antall påføringer og malingstyper. Alle elementene 

antas derfor å være fra Christies restaurering i 1863-76.  

                                                             
4 Natural Color System®Index2009 
5 Limfarger som er basert på fargepigmenter eller tilsatt fargepigmenter i tillegg til krittet for å gi egenfarge. 

Dette i motsetning til hvit limfarge som bare består av kritt og lim.  
6 For Mariakirkens del gjelder dette selve sakristibygningen. 
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5.1. Vegger 
For veggenes del gjenfinnes første påførte fargelag under himling, en lys gråbeige linoljemaling, NCS 

2502-Y/ 3005-G80Y på alle disse veggene. Unntaksvis er det sydøstre hjørnet. I dette området mangler de 

fire eldste fargelagene som finnes på de øvrige veggene. Området har kalkpuss, men trolig er første 

fargelag fra 1930-tallet. Over dør og nord for døra ligger det et okerfarget lag direkte på pussen. Det er 

uvisst om dette er et reelt fargelag eller om det er rester fra stubloftsleira i etasjeskillet etter at de rev 2. 

etasjen på 1860-70-tallet.  

Bortsett fra østre del er det ikke funnet spor i eldste fargelag som tyder på at rommet hadde intern 

rominndeling den første tiden. Det manglende buede taket i den østre delen av rommet kan være rest 

etter en tidlig/ opprinnelig yttergang.  

Den gråbeige oljemalingen er funnet både i øvre og nedre del av veggene, og er dermed et bevis på at 

veggene var ensfarget uten påmalt eller påmontert brystning den første tiden. Senere ble veggene malt 

grå, blå, turkis på slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet. Gråbeige dukker igjen opp som 

veggfarge, trolig på 1930-tallet. Denne er svært lik rommets opprinnelige farge, og kan ha vært en 

«restaureringsfarge» fremkommet etter undersøkelser av Domenico Erdmann under Ole Landmarks 

restaurering på 1930-tallet. Etter krigen ble veggene malt lys brune, lys grå og avslutningsvis finner vi flere 

lag hvitt. Da veggene ble malt lys brune ble det satt opp interne vegger (malingen finnes ikke under 

veggskillene). Dette kan ha vært på 1940-tallet, og det ble lagt inn toalett i østre del. Andre avvikende 

fargespor er i nordvest og sydvest, der det trolig på 1930 tallet ble satt inn fast inventar, i og med at den 

lys turkise oljemalingen som dateres til 1910-20 er siste fargelag i dette området. Veggene fikk først 

brystningspanel/ panel på vest- og indre østvegg da de ble malt med lys grå alkydmaling, trolig på 1960-

tallet.  

 
 
 

 

FIGUR 8. FARGETRAPP SYDVEGG    FIGUR 9. DETALJ, OPPRINNELIG MALINGSLAG, 1876 , VEGG.                                                                                                      
(FOTO: MUR OG MER SEPT. 2014).                      LAG 2 I TRAPP. (FOTO. MUR OG MER SEPT. 2014). 
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5.1.1. Overflatebehandlinger eldre enn 1863 
Elementer av eldre datering enn 1863 i rommet er kun knyttet til ytterveggen på selve koret, sakristiets 

nordvegg. Over himling er det på denne veggen bevart en 5 mm tykk kalkpuss påført hvite kalklag, 

deretter gråblå limfarge og brun linoljemaling. Disse overflatebehandlingene kan være fra sakristiets 

første periode i 1776 og 1. halvdel av 1800-tallet.  Disse overflatene gjenfinnes ikke under himling, og kan 

derfor ha vært en del av interiøret i 2. etasjen evnt. ha vært en del av 1. etasjen, og fjernet fra veggene da 

1870-talls rommet tok sin form. (se fig. 4). 

5.2. Himling og gesimslist 
Samtidig med den gråbeige oljemalte veggfargen ble gesimslist og himling malt i limfarge. Denne ble 

registrert som gråbrun, NCS 5020-G90Y under undersøkelsene. Det er funnet mye forurensning i laget, 

men ikke mørke pigmenter Dette antas å være rester etter nedbrutt/ nedvasket upigmentert limfarge. 

Senere påføringer i tak og gesimslist er sammenfallende, der det første, evnt. de to første fargelagende 

ser ut til å være limfarge, mens de senere påføringene er oljeholdige og avslutningsvis plastholdige 

malinger påført med rull. Fargene er registrert som henholdsvis gråbrun (eldste), deretter gulhvit, lys grå, 

lys grå (linoljemaling), brun, gulhvit (alkyd), hvit, hvit (plastholdig påført med rull). 

5.3. Dører 
Både labankdøren mot øst og fyllingsdøren mot nord har opprinnelig blitt behandlet med en pigmentert 

rødlig brun olje direkte på treverket. NCS 7020-Y70R. Overflatene er så påført transparent lakk med høy 

glans. Denne overflaten er senere behandlet med ytterligere lag lakk. Under mikroskopet sees flere 

påføringer lakk på døren mot nord enn på døren mot øst. Fyllingsdøren har profiler som er typisk for 4. 

kvartal av 1800-tallet, og antas å være eldre enn labankdøren. Trolig kan fyllingsdøren ha stått med den 

transparente overflatebehandlingen over lengre tid, mens ytterdøren kan ha blitt satt inn på 1930-tallet. 

Som ledd i en tilbakeføring av overflatebehandlingene kan den nye ytterdøren da ha fått samme 

behandling som 1800-talls døren. Etter en stund ble fyllingsdøren malt sort, mens labankdøren ble malt 

grå. Begge dører ble malt lys grå da interiøret ble endret på 1960-tallet. Dørfargene har senere vært 

sammenfallende, malt i hvitt. Labankdøren har ikke hatt gerikter, mens geriktene rundt fyllingsdøren er 

fra nyere tid, dvs. at de ble påsatt etter at døren ble malt hvit.  

 
FIGUR 10. FARGETRAPP FYLLINGSDØR NORD 

 
FIGUR 11. FARGETRAPP LABANKDØR ØST.  
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5.4. Oppsummering  
 

Registrerte overflatebehandlinger, pussede vegger7 
Lag Materiale Farge NCS Fase Datering Periode Kommentar 

 

0 Kleberstein --- --- --- Middel-
alder 

 Korets yttervegg 

0 Kalkhvitting --- --- 1 Før 1776  Trolig utvendige 
kalklag fra tiden før 
sakristiet ble bygd.  

1 Puss  --- 1 1776 1  

2 Limfarge Gråblå 6010-R90B 2 1800-t 1 Har trolig vært 
lysere og klarere i 
fargen. 

3 Oljemaling Brun 7010-Y10R 3 1800-t 1  

4 Puss --- --- 4 1876 2 Nye yttervegger, 
riving av 2. etg.  

5 Seis Gråsort --- 4 1876 2  

6 Linoljemaling Lys gråbeige 2502-Y/    
2005—Y20R 

4 1876 2  

7 Linoljemaling Grå, gullig 3005-Y20R 5 Sent 
1800-t 

2  

9 Linoljemaling Blå, grønnlig 3005-G20Y 6 1900 2  

10 Linoljemaling Turkis, lys 2010-G10Y 7 1910-20 2  

11 Linoljemaling Gråbeige 2005-Y20R 8 1930-t 3 Tynt, porøst 
fargelag. Domenico 
Erdmann har gjort 
undersøkelser og 
tilbakeført farger? 

12 Linoljemaling Brun, lys 4005-Y20R 9 1940-50-
t 

3 Tynt porøst 
fargelag. 
Skillevegger settes 
opp i øst. Toalett. 

13 Linoljemaling Grå kald, lys 2000-N 10  3  

14 Alkyd Hvit, gullig 1005-Y20R 11 1960-t 4 Panel i vest og øst, 
kjøkken, 
modernisering. 

15 Grunning Brun 3020-Y20R 12 1980-t 4 Tynt lag, grunning?  

16 Lateks Hvit 0500-N 12 1980-t 4  

17 Lateks Hvit 0500-N 13 1990-t 4 Rulletekstur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7 Overflater på nordvegg over himling er her tatt med, og representerer derfor periode 1.  
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Registrerte overflatebehandlinger,  Labankdør, østvegg 
Lag Materiale Farge NCS Fase Datering Periode Kommentar 

 

0 Treverk --- --- 1 1930-t? 3  

1 Pigmentert olje Brun, rødlig 7020-Y70R  1930-t?  Transparent 
behandling 
(Landmark?) 

2 Lakk --- --- 1 1930-t? 3 Høy glans 

3 Sparkel Grå, blålig  2 Før 1950? 3  

4 Linoljemaling Grå, gullig 2502-Y 2  3  

5 Alkyd Grå, blålig 2002-R50B 3 1950-60-t 4  

6 Sparkel Hvit, blålig --- 4  4  

7 Alkyd Hvit, gullig 1005-Y20R 4  4  

8 Alkyd Hvit, gullig 1005-Y20R 4 1970-t 4  

9 Lateks Hvit 0500-N 5  4  

10 Lateks Hvit 0500-N 5 1990-t 4  

11 Lateks Hvit 0500-N 6  4  

 

Registrerte overflatebehandlinger. Fyllingsdør, nordvegg8 
Lag Materiale Farge NCS Fase Datering Periode Kommentar 

 

0 Treverk   1 1876 2  

1 Pigmentert olje Brun, rødlig 7020-Y70R 1 1876 2 Transparent 
behandling. Arkitekt 
Chr. Christie. 

2 Lakk --- --- 1-? 1876 2/3 Flere lag lakk9.  

3 Linoljemaling Sort 8502-G 2 Før 
1950? 

3  

4 Alkyd Grå, blålig 2005-R50B 3 1960-70-
t 

4 Samtidig med lag 5 
på labankdør og 
blant annet 
etablering av 
trebrystning og nytt 
gulv i rommet. 

5 Alkyd Hvit 0502-Y 4 1970-t 4  

6 Alkyd Hvit 0502-Y 4 1980-t 4  

7 Lateks Hvit 0500-N 5 1990-t 4 Gul film under. 
(Grunning evnt 
sjiktfordeling av 
materialer?) 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             
8 Ramtre, fris og fylling har samsvarende fargesetting i alle lag. Når det gjelder geriktene, så er disse langt nyere, 

og er kun påført hvite moderne malinger, lag 5-7. 
9 Mikroskopundersøkelser viser flere lakklag med mellomliggende forurensning i overflaten. Dette tyder på at 

den opprinnelige pigmenterte oljen har stått fremme lenge kun «frisket opp» ved hjelp av nye lakklag med jevne 

mellomrom.  
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Registrerte overflatebehandlinger, himling i tønnehvelv og gesimslist 
Lag Materiale Farge NCS Fase Datering Periode Kommentar 

 

0 Trelister  ------ 1 1876 2  

1 Sivmatter  ------ 1 1876 2  

2 Puss  ------ 1 1876 2  

3 Puss  ------- 1 1876 2  

4 Limfarge Gråbrun 5020-G90Y 1 1876 2 Trolig har det vært 
limfarget tak i lengre tid i 
rommet. Overflaten har 
blitt vasket ned før nye 
påføringer.  

5 Alkyd Grå, lys Ikke kodet 2 Ca. 1950 4  

6 Alkyd Grå, lys Ikke kodet 2  4  

7 Alkyd Brun Ikke kodet 3  4  

8 Alkyd Gulhvit Ikke kodet 4  4  

9 Lateks Hvit 0500-N 5 1980-t 4  

10 Lateks Hvit 0500-N 6 1990-t 4  

 
 

5.5. Andre rom: Dører i skip og kor 
De 3 marmorerte dørene i skip og kor ble undersøkt og behandling ble vurdert. Det ble kun funnet 

eksisterende fargelag på disse. Trolig stammer dørene fra 1960-tallet. Overflatene er relativt godt bevart, 

og det er kun mindre mekaniske skader og noe gulning.  

De brune dørene mot tårn ble undersøkt og behandling ble vurdert. Under dagens brunmaling har dørene 

tilvarende brunpigmenterte transparente oljebehandling som de undersøkte dørene i sakristiet. Over 

denne behandlinger ligger flere lag lakk.  

5.6. Andre rom: Mellomgang/ smyg mot kor 
Lag 6, gråbeige er også malt i smyg/ mellomgang. Trolig stammer rommets første behandling fra 1930-

tallet. Rommet kan tidligere ha vært kalket i likhet med koret. Disse kalklagene ble ikke funnet ved 

undersøkelsen.  1. fargelag på dør i smyg/ mellomgang er sort på geriktene. Døren har samme behandling 

på denne siden som mot sakristiet: Brun pigmentert olje med lakk. Deretter følger hvitt, grått og sort 

(dagens/ 1960-tallet?). 
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6. Konklusjon og forslag til tiltak 
 
Rommets utforming, konstruksjoner og interiørelementer som gesimslist, himling og fyllingsdør mot nord 

stammer fra rehabiliteringen/ gjenoppbyggingen av sakristiet som ble gjort i 1863-76. Fargelag som er 

funnet på de enkelte bygningselementene understreker dette. Det vil derfor være mulig å rekonstruere 

farger og materialer tilhørende denne tiden. På grunnlag av disse funnene anbefaler derfor Mur og Mer 

en helhetlig tilbakeføring av rommet til denne perioden.  

6.1. Valg av farger og materialer ved oppmaling 
Generelt anbefales en tilbakeføring til fargesetting og materialvalg fra periode 2, fase 1. Dvs 

eldste funne lag fra restaureringen i 1863-76.  

Himling og gesimslist males i hvit limfarge, NCS. 0500-N. Veggene males i grå linoljemaling, 

NCS 2000-N, mens treverk i form av dører og listverk skrapes og pusses manuelt ned for 

maling.Treverket behandles deretter med en pigmentert linolje, brun, rødlig, NCS 7020-

Y70R. Toppstrøk: Lakk i glansgrad 80. 

Mur og Mer anbefaler at det settes opp prøveoppstrøk av de ulike fargene før man maler, 

siden det kan være behov for å justere farger og glans på stedet.  Under malingsarbeidet bør 

det settes igjen referansefelt på representative bygningselementer der eldre malingslag er 

bevart. Plassering av disse feltene dokumenteres før feltene males over.  

Anbefaling av farger og materialer i tabell 
Bygningselement Farge NCS-

fargekode 
Materiale Periode 

Himling Hvit 0500-N Limfarge 2 

Gesimslist Hvit 0500-N Limfarge 2 

Vegger Grå 2000-N Linoljemaling 2 

Dører Brun, rødlig. 
Transparent 

7020-Y70R Pigmentert olje 
forseglet med 
lakk, (glansgrad 
80). 

2 

Listverk Brun, rødlig 
transparent 

7020-Y70R Pigmentert olje 
forseglet med 
lakk, (glansgrad 
80). 

2 

 

6.2. Fjerning av maling på puss 
For fjerning av eksisterende maling på pussede vegger anbefales å benytte limavtrekk. Dette gjøres ved 

påføring av hudlim på alle pussflater. Ved opptørking har hudlimet en sterk overflatespenning, og vil 

trekke med seg de spenningsrike underliggende malingslagene (moderne malinger), mens de mer porøse 

lagene (eldre malingslag) vil bli værende igjen på veggen. Dette er en egnet metode for fjerning av maling 

i tak, gesims og på pussede vegger. Det meste av nordveggen er malt direkte på kirkens yttervegg. Det er 

viktig å behandle steinene skånsomt – lag prøveavtrekk!  
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6.3. Malingsarbeid 
Alle overflater som skal males må rengjøres før oppmaling for å gi god vedheft mellom eldre 

og ny overflate. Nye pussreparasjoner må være ferdig herdet.  

6..3.1.  Limfarge i tak og gesimslist 
Forarbeid 
De pussede overflatene seises med grønnsåpe (150 g grønnsåpe : 1 liter vann). Det seises 

flere ganger for å oppnå et jevnt sugende underlag. Eventuelt kan det benyttes en oljeseis 

som lages ved en tynn blanding av kokt linolje, oxanolje og white spirit i forholdet 1:1:1.  

Tilberedelse/ utførelse 
Limfargen blandes på stedet ved hjelp av lim, kritt og pigment, der krittet leskes i 1 døgn før 

det kan benyttes. Limfargen påføres i ett strøk, og fordrives med bred pensel på større flater. 

Hvis det benyttes animalsk lim som bindemiddel (hare-, ben- eller hornbasert) tåler 

overflatene mye. Hvis malingen er basert på celluloseklister vil overflatene tåle noe mindre 

belastning.  Normalt vil den tørkede limfargeoverflaten ha en porøs og matt struktur. Hvis det 

animalske limet benyttes i oppvarmet tilstand, vil det oppnås en glans oppimot 35-40.  

6.3.2. Linoljemaling på vegger 
Forarbeid 
De pussede veggene var opprinnelig malt i linoljemaling. Moderne malingslag fjernes som 

nevnt ovenfor. Alle overflater vaskes deretter med salmiakkvann eller kraftvask.  

Utførelse 
Grunnarbeidet utføres variert avhengig av underlaget. I områder der det skal males på puss 

eller varierende underlag påføres en oljeseis (som beskrevet ovenfor) Hvis malingen påføres 

tidligere oljemalte flater kan det være tilstrekkelig å ha et grunningsstrøk i form av 

linoljemaling fortynnet med 10-15% white spirit eller terpentin. Malingen påføres i tynne lag 

opptil 3 påføringer. Normalt har linoljemaling svært god dekkevne, og det kan ofte være 

tilstrekkelig med ett malingslag over grunningen. Dette vurderes etter behov.  

Det er viktig at malingen påføres tynt for å unngå spenninger. Alt malerarbeid skal utføres 

med pensel. 

6.3.3. Pigmentert linolje på treverk 
Forarbeid. Maling fjernes mekansik og pusses avslutningsvis ned med fint sandpapir i 

vedretning. Overflatene grunnes med et lag upigentert  linolje fortynnet med 10-15 % white 

spirit eller terpentin. Pigmentert olje påføres med bred pensel for å fi den rette transparente 

virkningen. Overflaten påføres avslutningsvis lakk som toppstrøk.  

Svenske Ottosson Fargmakeri AB (www.ottossonfarg.com) leverer god plastfri linoljemaling 

med naturlige tørrpigmenter. 
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6.6. Andre rom: Behandling av smyg/ gang mellom sakristi og kor 
Rommet behandles som sakristi. Dvs at veggene males i grå linoljemaling, NCS 2000-N. Taket behandles 

med hvit limfarge. Døren inn til sakristiet skapes ned og behandles med pigmentert linolje, rødbrun 

forseglet med lakk. Den ytre døren mot koret er tidligere undersøkt av Stavanger arkeologiske museum v/ 

konservator Anne Ytterdal. Utførelsen på denne døren skal derfor være i henhold til denne 

undersøkelsens resultater og følge råd i tråd med rapport derfra.  

6.7. Andre rom: Behandling av dører i skip og kor 
De marmorerte dørene i skip og kor ble undersøkt, og det viste seg at dagens overflater er de 

opprinnelige. Behandlingen består i en grundering med marmorering som er sluttbehandlet med lakk. 

Dørene har en del små mekaniske skader, særlig på dør i kor. Fernissen er gulnet, men for øvrig er 

dørenes tilstand god. Det foreslås at dørene renses og at de små skadene retusjeres lokalt. Trolig må 

fernissen fjernes for etablering av en ny. Arbeidet utføres av malerikonservator. 

De brunmalte dørene mot tårn ble undersøkt. Disse hadde kun samme type pigmentert olje 

som ble funnet på dør mellom kor og sakristi. Dørene har samme type profiler som denne 

fyllingsdøren. Det anbefales derfor å foreta nedskraping av dagens farger og rekonstruksjon 

av den opprinnelige transparente overflaten oppbygd av rødbrun pigmentert olje etterfulgt av 

lakk i toppstrøk.  
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