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Dato:  30.01.2015  
Til:  Larvik kirkelig fellesråd v/  Øystein Langerud 
Fra:  Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen 

Emne: Af.90. Tjølling kirke.                                                                  
Kartlegging, puss og overflatebehandling. Skipets nordvegg. 

 

 
Figur 1. Tjølling kirke sett fra sydøst. (Foto: Mur og Mer, januar 2015). 

 
 

1. Bakgrunn 
I forbindelse med kommende rehabilitering av Tjølling kirkes fasader ble det høsten 2014 
gjort en prøveavdekking av puss og overflatehandling på den østre halvdelen av skipets 
nordvegg. Avdekkingen foregikk mekanisk, og ble utført av malermester Asbjørn Sletholt.  
Etter fjerning av de tette moderne overflatene står nå tidligere påført puss- og 
overflatebehandlinger eksponert på veggen. Som en del av en generell materialhistorisk 
dokumentasjon av bygningen gjorde Mur og Mer 7.1.2015 en kartlegging av materialet i det 
avdekkede området. Ved en sammenstilling av funn på fasaden med skriftlige kilder har det 
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vært mulig å gi en relativ datering av de enkelte lagene. Denne rapporten bør sees i 
sammenheng med befaringsrapport høsten 20151. 
 
 
 

2. Historikk og tidligere utbedringer  
Tjølling kirke er opprinnelig en middelalderkirke, reist i basilikal romansk form på 1100-tallet. 
Store ombygginger ble gjort i senmiddelalderen etter en brann på 1360-tallet. Etter jordskjelv 
og påfølgende neglisjering i 1750 årene fikk kirken sin nåværende rokokkoform da kirken ble 
restaurert/ gjenreist i 1762-672,3.  
Senere større restaurering ble foretatt i 1860, noe ble gjort på 1930-tallet og yngste større 
pussrehabilitering stammer fra 1960-tallet. Generelt på kirken for øvrig finnes det dessuten 
flekkvise yngre reparasjoner og mindre områder med overflatebehandlinger fra senere 
perioder.  
 

2.1. Dokumenter i RA’s arkiv relatert til puss- og overflatebehandling på 
1900-tallet.  (1932-1995). 
19324 Riksantikvarens daværende restaureringskonsulent Domenico Erdmann anbefaler 
 materialer til utvendig oppussing. Han anbefaler bruk av «norsk eller Keimiche 
mineralfarve». Det er da uklart hva som ligger i betydningen «mineralfarve» annet enn at det 
er en malingstype med mineralsk bindemiddel. Dette kan da bety både, kalk, sement eller 
vannglass (silikat). «Keimisch» refererer nok dog til vannglassmaling.    
…Til ny puss må der brukes magert murbruk uten cement, godt lesket kalk og vasket sand 
når det skal males med kalkfarve eller komposisjon. Til mineralittfarve kreves svak tilsetning 
av sement…». Han anbefaler dessuten drenering: «Det er betryggende å lufte grunnmuren 
ved åpen dyp grøft i den varmeste årstid og bestryke fundament med asfaltisolasjon før 
grøften fylles med kult og singel. 
Erdmann beskriver også en eksisterende sementpuss i interiørets vindusnisjer. Denne vil 
han gjerne ha fjernet. Det betyr at det trolig også har vært benyttet sement i tilknytning til 
vinduene utvendig på begynnelsen av 1900-tallet, eventuelt så tidlig som på 1860-tallet. 
 
1967: Riksantikvarens tekniske konsulent, Cato Enger gir anbefalinger etter befaring 14. 
februar 1967: Det skal gjøres en totalrehabilitering av hele kirken. 
Kirkerådet har gått inn for Primal puss fra Lauve fabrikker, og denne er godkjent av 
Riksantikvaren v/ Cato Enger. Under vinduene anbefaler han at eksisterende jernplater 
skiftes ut med lyse heller av lokal steinart.  
Enger skriver videre: «Ytterveggene renses for all puss inn til det opprinnelige slamlag på 
stenene. Eventuelle sår i murverket lappes med gråsten og Slemmestad mursement-mørtel. 
Deretter skal det hvittes med to strøk (Faxe stampekalk eller lignende kalk fra Lauve 
fabrikker).» 5 

                                                
1 Notat Mur og Mer p.16/2014: Tjølling kirke. Foreløpig anbefaling av tiltak 16.10.2014. 
2 http://no.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%B8lling_kirke 
3 Egede-Nissen, H. 1995: Arkivsøk i forbindelse med eventuell gjenåpning av sydportal. 
Riksantikvarens arkiv. Ref. RAKV-S-6224-D-Da-Da07-0034-0006-0001. S. 85-86. 
4 Erdmann, D. 1932: Befaringsrapport 20.2.1932.  Riksantikvarens arkiv. Ref. RAKV-S-6224-D-Da-
Da07-0034-0006-0001. s. 324-327. 
5 Enger, C. 1967: Tjølling kirke. 11.juli 1967. (befaringsrapport). Riksantikvarens arkiv. Ref: RAKV-S-
6224-D-Da-Da07-0034-0006-0001. s. 165-169. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%B8lling_kirke
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Primal puss og en mursement mørtel ble trolig brukt, og det er disse overflatene som var de 
eksisterende før avdekking høsten 20146. 
 
1975: Riksantikvaren v. Jan Anderssen anbefaler å fjerne innvendig plastmaling, og erstatte 
denne med Serponit Kulturfarg, dvs. hvit plasttilsatt sementmaling. På denne tiden kalles 
dette kalkmaling, og er godkjent overflatebehandling av Riksantikvaren. Det er uvisst om 
denne malingen også er benyttet ved flekkvise reparasjoner utvendig7.  
 
1992:  Riksantikvaren v/ Harald Ibenholt etter befaring: Tilstanden for veggenes utvendige 
overflater beskrives som god. Det er Mineralittmaling på veggene. Ved flekkvise reparasjoner 
anbefaler Ibenholt bruk av en mineralittmaling av typen Sør Fron 1d fra Oslo Mørtelverk. Han 
beskriver også et stadig tilbakevendende estetisk problem med rødalger og lav på 
nordveggen.8 
 

2.3. Generell beskrivelse av tilstand og materialer januar 2015 
 

 
Figur 2. Avdekket og undersøkt område på skipets nordøstre del.                                           
(Foto: Mur og Mer, januar 2015). 

                                                
6 Primal var en av Mira fabrikkers standardprodukter. Dette var en plasttilsatt overflatebehandling 
basert på hvit sement med en middels grov kornstørrelse. Konsistensen gir en tykk 
overflatebehandling som er en mellomting mellom maling og slemming. Tilsvarende Mira produkter var 
Mimal (finkornet) og Miramatt (grovkornet)  - også de mye i bruk i restaureringsarbeider på denne 
tiden.   
 
7 Andersen. J. 1975: Tjølling kirke, innvendig oppussing. Rapport fra befaring 6.5.1975. 
Riksantikvarens arkiv. Ref: RAKV-S-6224-D-Da-Da07-0034-0006-0001. S.105-106. 
8 Ibenholt. H. 1992: Tjølling kirke, Larvik kommune. Rapport fra befaring 09.09.1992. Riksantikvarens 
arkiv. Ref: RAKV-S-6224-D-Da-Da07-0034-0004-0001. S.106-107.  
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Pr. januar 2015 er det hovedsakelig fjernet nyere bindingssterke materialer fra veggen. 
Gjenstående er primært kalkholdige puss-, kalklag og fugemørtler. Dagens situasjon viser 
materialer fra flere forskjellige perioder som står framme.  
Det eksisterende kalkholdige materialet på veggen har generelt god vedheft i fuger, puss og 
kalklag, og er lite forvitret inntil 5 cm dybde i fuger. Det er fortsatt flekkvis noe gjenværende 
sement. Dette gjelder særlig i områder rundt vannbord i underkant av gesims (nyere kc-
mørtel), dessuten på sålbenk (1960-talls sement) og bue rundt vinduer (eldre sement).  
 

2.4. Stratigrafi 
I det følgende gjøres et forsøk på å datere de enkelte materialene på veggen. Dette gjøres 
kun i grove trekk, og det gjøres oppmerksom på at dette er en relativ datering der det trolig 
finnes en rekke undergrupperinger i form av lokale reparasjoner som ikke nevnes her.  
 

 
Figur 3. Overflater fra henholdsvis 1700-tallet, 1800, tallet og 1900-tallet.                               
(Foto: Mur og Mer, januar 2015).  

 
 
1700-tallet (1762-67) 
Tegl og stein 
Etter jordskjelv og brann i kirken ble store deler av bygningen trolig gjenoppbygd i perioden 
1762-67. Det antas derfor at ytre del av kistemuren på nordveggen er fra denne tiden. Det 
har vært benyttet lokal bruddstein/ kvaderstein hovedsakelig i gneis. I tillegg finnes det 
innslag av kalkstein og kleber. Steinene er systematisk oppmurt med utpussede fuger delvis 
glittet over steinene. Det er benyttet en del pinningsstein (naturstein) i de største fugene.  
Det buede vinduet har en gerikt/ trukket bue. Denne ble på 1700-tallet murt opp i gule 
renessansetegl satt i samme type gullige mørtel som finnes som første mørtellag på veggen 
for øvrig.  

1800-tallet 

1700-tallet 

1960-tallet 
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Mørtel og kalklag 
Murmørtelen i fugene fra 1700-tallet har i likhet med første puss-/ slemmingslag, en gullig 
varm farge. Tilslaget består av relativt store partikler, og er ugradert med lite mellomstore 
korn. Det forekommer enkelte kull- og trepartikler, men lite ufullstendig leskede kalkkorn. Det 
første pusslaget er tynt/ har mest karakter som et slags slemmelag. Det opptrer på det 
tykkeste med ca. 0,3 cm tykkelse. Direkte på puss-/slemmelag og stein finnes flere kalklag i 
samme gullige valør som tilhører denne pussperioden, men som kan representere 
overkalkinger som har blitt gjort på et senere tidspunkt.  
  
 
1800-tallet (1860) 
Mørtel- og kalklag 
Neste hovedkategori mørtel kan karakteriseres som mer homogen og rødere enn det 
underliggende mørtellaget. Tilslaget er mer gradert, og finkornet. (største sandpartikkel er 
mindre enn i den eldre mørtelen) Det er innslag av teglpartikler i tillegg til noe treflis i 
mørtelen. Det er lite forekomst av kull og ufullstendig brente kalkklumper. Pusslaget er 
tykkere – oppimot 0,7 cm. Det er ikke synlig oppbygging av grovpuss og finpuss. Dette 
pusslaget ligger delvis oppå tidligere pusslag, men også som pussreparasjoner i det eldre 
laget. Det er lite reparasjoner i fuger fra denne tiden. De stedene der det er gjort 
fugereparasjoner har det blitt lagt inn pinning ved hjelp av røde tegl, trolig 1800-tallstegl. Det 
er flere kalklag fra denne perioden. De tidligste har samme rødlige valør som pussen (-6 stk), 
mens de seneste kalklagene er hvitere.  
 
Sent 1800-talls/ tidlig 1900  
En tykk mørk grå homogen sementmørtel med oppimot 2 cm pusstykkelse finnes som buet 
trekning rundt vinduet. I buen er mørtelen kun benyttet ved en ompussing (ikke som 
fugemørtel) av det allerede eksisterende murverket fra 1700-tallet9, Sementmørtelen er en 
tidlig-sement som er svært finkornet, homogen og bindingssterk uten tilsatt kalk. Trolig er 
denne benyttet kun på utsatte detaljeringer samtidig med at det fortsatt ble benyttet en ren 
kalkmørtel på de pussede veggflatene. Dette var ikke uvanlig for perioden. Dette 
understrekes ved at de samme hvite kalklagene som finnes på den rødlige kalkpussen 
gjenfinnes på disse sementholdige partiene.  
 

                                                
9 1700-talls mørtel i fugene. 
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Figur 4. Gul renessansetegl oppmurt i 1700-tallmørtel dekket av bindingssterk                 
sementpuss. (Foto: Mur og Mer, januar 2015). 

 
 
1900-tallet, 1. halvdel 
KC-mørtel finnes ved reparasjoner under sålbenk og rester etter puss ved overpussing av 
vannbord i underkant av gesims. Pusslaget er oppimot 1 cm tykt, og brettskurt (jevn, slett 
overflate) Fargen er lysere grå med enkelte ufullstendig brente kalkklumper. (kan tyde på at 
kalken er plasslesket). Det er påført hvite kalklag på dette pusslaget. Dette kan være mørtler 
og kalklag fra utbedringer som ble gjort på 1930-tallet og senere.  
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Figur 5. Rester etter KC-puss fra 1. halvdel av 1900-tallet og sementpuss fra 1960-tallet. 
Underkant av gesimsbord i østre del. (Foto: Mur og Mer, januar 2015). 

 
1900-tallet, 2. halvdel 
I 2. halvdel av 1900-tallet, rundt 1967, ble hele kirken pusset om med en sementpuss. Det 
beskrives i Cato Engers anbefalinger at eksisterende puss da skal fjernes (se s. 2).  
Ompussingen ble gjort med en lysere grå og svært spenningsrik sementmørtel. Generelt er 
pussen ca. 0,5 cm tykk på natursteinsoverflatene. I enkelte områder, særlig over fuger og 
eldre kalkpuss, ligger sementen i flere cm tykkelse. Tilhørende dette pusslaget har det blitt 
påført en mineralittmaling med tydelig kornstruktur i hvit sement. Dette er trolig 
overflatebehandling og puss som nevnes i Riksantikvarens rapporter som Primalpuss/  
«kalkmaling» fra Lauve fabrikker. Mineralittmalingen er plasttilsatt og bygger oppimot 2 mm.  
Mineralittmalingen ligger hovedsakelig på sementpussen, men enkelte steder også direkte 
på natursteinen.  
 
I motsetning til buen rundt vinduet er selve sålbenken under vinduet ommurt på 1960-tallet. 
Dette sees ved at det i sålbenken er en blanding av renessansetegl og 1800-tallstegl satt i 
den samme grå sementmørtelen som finnes i pussen. Skiferhellen på sålbenken er lagt på 
ved denne ommuringen som en erstatning for tidligere jernplate.10 
 

                                                
10 Se side 2, Erdmann (1932) og Engers (1967) rapporter. 

Tidlig 1900-talls 

kc-puss 

1960-talls 

sementpuss 
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Figur 6. Bruk av 1960-talls mørtel i forbindelse med ommuring av sålbenk.                            
(Foto: Mur og Mer, januar 2015). 

 
 

3. Forslag til tiltak, ytterligere opplysninger 
Det vises til tidligere notat fra Mur og Mer 2014 der selve prosessen rundt 
pussrehabiliteringen beskrives11. Dette forslaget til rehabilitering opprettholdes, samtidig som 
det i tråd med funn på fasaden gis ytterligere anbefalinger.  
  

Pusstykkelse 
Feltvurdering av de eksisterende rene kalkmaterialene fra 17-, 18- og tidlig 1900-tallet viste 
at disse var godt bevart uten særlig forvitring. Det vil derfor kun være aktuelt å gjøre lokale 
reparasjoner i fugemørtelen uten videre ommuring av murverket. I henhold til 1700-talls 
murverket, bør den nye pussen påføres i tynnest mulige sjikt i form av å beholde de 
utpussede fugene og kun påføre slemming/ puss i maks 3 mm tykkelse. Mørtelen skal være 
en ren kulekalksmørtel i forholdet 1 del kalk : 3 deler sand.  
Ved å påføre så tynne pusslag vil man kunne ivareta viktige antikvariske og tekniske verdier 
ved bygningen. Dette vil gi et fasadeuttrykk med større spill av lys og skygge, og der 
konturen av steinene i vegglivet vil bli mer synlige enn de er i dag. Dette uttrykket vil være i 
tråd med de antikvariske funnene på bygningene, og samtidig en teknisk god måte å 

                                                
11 Notat Mur og Mer p.16/2014: Tjølling kirke. Foreløpig anbefaling av tiltak 16.10.2014 
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rekonstruere pussen på i og med at tynne kalkede pusslag gir porøse, åpne overflater der 
fukttransporten foregår uhindret inn og ut av veggkonstruksjonene.  
 

Ytterligere fjerning av sement 
Den tidligere sementmørtelen har latt seg fjerne uten nevneverdige skader på det 
underliggende porøse materialet. Det er viktig at også gjenværende sementmørtel fjernes 
fullstendig. Dette gjelder også fjerning av tidlig-sement fra buen rundt vinduet. Den gule 
renessanseteglen er svært porøs med en sårbar brannhud,. Denne er allerede skadet etter 
tidligere ompussing. Det er derfor viktig å fjerne sementmørtelen for å oppnå maksimal 
fuktuttrekning av konstruksjonen i dette området.  


