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Sammendrag 

I forbindelse med Lomen kirkes 100 års jubileum i 2014 skal interiør i skip og kor rehabiliteres. Kirken er 

malt få ganger og har moderate skader. Mur og Mer anbefaler en tilbakeføring av overflatebehandling på 

vegger og i himling til opprinnelig materialbruk, med en kjøligere variant av dagens fargesetting.  
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1. Bakgrunn 
I forbindelse med Lomen nye kirkes 100 års jubileum i 2014, ønskes en innvendig 

rehabilitering av vegger og tak i kirkerommet.  Mur og Mer har gjort en vurdering av 

de pussede overflatenes opprinnelige material- og fargebruk. Vurderingene og 

anbefaling av tiltak er gjort på grunnlag av befaring på stedet 22.8.2013 og 

undersøkelser av materialuttak under mikroskop.  

Lomen nye kirke ble bygd i 1914 under ledelse av byggmester Erik Erikson Mo etter 

tegninger av arkitekt Heinrich Jurgensen.  

‘Kirken har saltak, og er bygd som et langskip med kor avsluttet mot øst av en 

femsidet apside. Skipet er rektangulært med en spissbuet himling. Mot øst adskilles 

skipet mot koret ved hjelp av en flat korbue som gjentas mellom kor og abside. 

Himlingen i koret er flat. Kirkerommet har gallerier mot øst og vest, og har totalt 225 

sitteplasser. Prekestolen er plassert på nordsiden av alteret. 

 

FIGUR 1. KIRKEROMMET SETT MOT ØST. (ALLE FOTO: MUR OG MER 2013) 

 

2. Materialer og farger. Pussede overflater i interiør 
Veggene er teglmurt. Unntaksvis er vestgavlen som er reist i bindingsverk, utvendig 

bordkledd og deretter pusset1. Utvendig har alle veggene skvettpuss som består av 

                                                             
1 www.norgeskirker.no 
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kalkmørtel og pukkstein. Dette er trolig den opprinnelige pussen, og har kun mindre 

senere reparasjoner. 

Tretaket har en innvendig panelt himling. Både vegger og himling har kalkholdig puss 

med slettpussede malte overflater. På teglveggene er pussen påført direkte, og er i 

underkant av 2 cm tykk. I himlingen og på andre treflater er det lagt en rapping der 

kalkmørtelen er armert/ lagt på sivmatter i 1-1,5 cm pusstykkelse. I enkelte skader er 

det synlig hønsenetting – dette kan være en del av den opprinnelige 

pussarmeringen, men kan også ha vært benyttet som reparasjonsmateriale som 

underlag for ny puss. I taket er det bygd opp kannelerte strebere som hviler på 

kalkmørtelstøpte konsoller i overgangen mellom himling og vegg.  

Når det gjelder fargesetting er vegger og tak grålig hvite. (NCS 1002-Y) Veggene er 

påmalt en varm lys grå (NCS 2002-Y) brystning i området opp mot155,5 cm over 

gulv2. Brystningen er i øvre del markert med en påmalt sort (NCS 9000-N) 

brystningstrek/ -list som er 2,5 cm bred. Den grå markeringen med sort strek 

fortsetter rundt vinduer, buer og dører for å illudere gerikter/ listverk. Denne 

kantmarkeringen er 13 cm bred3 

 

FIGUR 2. LYS GRÅ BRYSTNING OG RAMME RUNDT VINDUER, DØRER OG BUER AVSLUTTES MED EN SORT STREK MOT DE 

HVITE VEGGFLATENE. 

3. Tilstand 
Veggene er i en relativt god tilstand med unntak av hjørnet mot nordøst i skip og 

store deler av apsiden. Begge områdene har saltskader med påfølgende 

                                                             
2 Inkl. bredde på brystningsstrek. 
3 Inkl. sort strek.  
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malingsavflassing. Dette er forårsaket av fuktighet i forbindelse med tidligere 

taklekkasjer.  

I begge områder er det bortfall av maling, og det er bom mellom maling og puss. 

(sees som boblende overflater) Bompartiene har mye salt. I apside og kor er det 

benyttet en mer diffusjonstett maling (trolig lateks) enn i skip. Resultat av dette er at 

fuktigheten har blitt liggende innenfor malingen der det har vært oppmagasinert 

fuktighet i store lommer som etter hvert har sprukket opp og løsnet.

 

 

Generelt i kirkerommet har øvre del av vegger mot øst og vest setningsskader 

synlige som mindre vertikalt til diagonalt gående revner som er gjennomgående i 

puss og malingslag. Disse ligger i overgangen mellom hvelv og vegg, og skyldes 

trolig naturlige spenninger mellom de forskjellige materialene (tre og mur).  (sees 

også over dør mot sydøst).  Taket har mye riss og svinnrevner. Dette er tidlig 

oppståtte sprekker som kommer under uttørking av kalkpussen i dens tidligste fase.  

Overflatene er generelt skitne, særlig i overgang mellom himling og vegg. Det er mye 

skittansamling i riss og revner.  

 

FIGUR 3. NORDØSTRE HJØRNET HAR HATT 

TIDLIGERE VANNSKADER. MALINGEN ER TIL DELS 

FALT AV, HAR BOM OG SALTSKADER. 

mailto:hilde.berntsen@murogmer.no


Mur og Mer prosjekt/ rapport  6/2013                              Lomen nye kirke, Vestre Slidre. Anbefaling av tiltak for vegger og himling i kirkerom. 
. 
 

7 
Mur og Mer. Org.nr. 999 541 119. Storgt. 20, 3256 Larvik. Tlf. 92 880 113. hilde.berntsen@murogmer.no. www.murogmer.com 

  
FIGUR 4. SETNINGSREVNER OVER DØR, SYDØSTRE HJØRNE.          FIGUR 5. MINDRE REVNER I SYDVESTRE HJØRNE. SKITTEN                                                                                                                                                                           

                 OVERFLATE. 

     

4. Tidligere tiltak i kirken 
Det er funnet lite skriftlig kildemateriale som gir opplysninger om tidligere tiltak i 

kirken: 

1954 – Fotografier fra kirkerommet viser inventar i form av kirkebenker og 

gallerifronter i trefarger. Dagens blåfarger var altså ennå ikke påført4. 

1955 – Brev fra Riksantikvarens restaureringskonsulent, Ove Kvale til Sokneprest 

Juvkam i Vestre Slidre: …» Det ville passe best med en litt lyserød farge til veggene 

og hvitt tak. Vedlegger en prøve laget av murgofarger. Her brukes rødt, gult og hvitt. 

Det nevnes dessuten at maling av benker, øvrig inventar og gulv må vurderes det 

påfølgende året. (Ref: RA arkiv. J.nr. 526 – A – 1955. 22.8.1955). 

                                                             
4 Riksantikvarens antikvariske arkiv, bildemappe. 
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 1955-57 – Restaurering av kirken. Antikvar Finn Krafft fra Riksantikvaren var 

fargekonsulent5. Trolig ble alt inventar og interiør da overmalt i dagens 

fargeholdning.  

 1986 – Angående eksteriør: Befaringsnotat fra Lars Hauglid, Riksantikvaren6. 

Det anbefales å fjerne nyere sementreparasjoner med tilhørende plastmaling 

fra eksteriøret, og erstatte dette med kalkholdige materialer. Skadene befant 

seg særlig rundt defekte nedløp på sydveggen.  

 1999 – Angående oppvarming. Befaringsnotat fra Brita Nyquist, 

Riksantikvaren. Det påpekes at kirken har for tørr luft, og at dette er årsaken til 

oppsprekking av treverk7.  

 2001 – Søknad om løyve til oppussing av våpenhuset i Lomen kyrkje ved 

kirkeverge Anne Nora Alund: Brev fra kirken til Riksantikvaren med ønske om 

oppussing av våpenhuset. Kun farger nevnes, ikke malingstype.8  

5. Resultater av undersøkelser  
Funn på veggene bekrefter at det har blitt gjort få tiltak uten særlige endringer i 

Lomen kirke i løpet av 100 år. Undersøkelsene viser at oppmaling på vegger og i 

himling hovedsakelig har foregått ved vedlikehold og reparasjoner. 

   FIGUR 6. PUSS PÅ SIVMATTE OG HØNSENETTING. VESTVEGG, GALLERI. 

                                                             
5 www.norgeskirker.no 
6 Riksantikvarens antikvariske arkiv, sakmappe. 11.6.1986 
7 Riksantikvarens antikvariske arkiv, saksmappe. 14.4.1999 
8 Riksantikvarens antikvariske arkiv, saksmappe. 27.8.2001 
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5.1.Puss og sparkel 
Puss på tak og vegger i skip består av ren kalkmørtel. Den har tilsvarende 

sammensetning både direkte på tegl og på sivmatter over treverk. Trolig har den blitt 

reparert med tilsvarende mørtel stedvis lagt på hønsenetting. Enkelte steder sees 

dessuten en gipsmørtel/ -sparkel. Treelementene er helsparklet før de ble malt i 

dagens farger. Samme type sparkel og til dels sparkel med større gipsinnhold 

forekommer i reparasjoner på de pussede veggene. Dette antas å stamme fra 

samme periode, og er sannsynligvis fra restaureringen i 1958. Sparkelet sees bl.a. i 

overgangen mellom vegg og tak ved galleri i sydvestre hjørnet. Likeledes er dette 

sparkelet benyttet for utjevning av tidligere brystningsstrek ved første oppmaling av 

denne. (se under), 

 

5.2.Påmalt brystning med brystningsstrek 
Treverket ble opprinnelig behandlet med en transparent pigmentert olje9 Disse 

overflatene ble helsparklet før restaurering og overmaling med dagens blåtoner i 

1955-57. På veggene gjenfinner vi dette sparkelet direkte på den opprinnelige 

brystningsstreken, Veggenes sparkellag og overliggende malinglag antas derfor å 

være fra 1957 og senere.  

 

                                                             
9 Trolig samme overflatebehandling om sees på de løse benkene som i dag står på orgelgalleriet. 

 

 

Sparkel under malingslag fra 1957 

 

 

 

 

 

Figur 7. Fargetrapp som viser tidligere farger gjennom 100 år. 

Rett under malingslaget som antas å være fra 1957 er det 

mye sparkel i området for brystningsstrek.  Det er vanskelig å 

skille lag både over og under brystningsstrek. Dette kan tyde 

på bruk av limfarge som har vært helt eller delvis nedvasket 

mellom hvert lag. 
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Den opprinnelige brystningsstreken kan ha vært noe smalere enn dagens 

brystningsstrek, men det er ikke funnet klare avslutninger på nedre del av streken. På 

veggene i skipet ligger øvre del av den opprinnelige brystningsstreken i flukt med 

dagens, mens det på en opprinnelig strek som er funnet i sydvestre hjørnet av 

galleriet og på galleriets vestvegg ser ut til at streken ligger noe lavere enn dagens.  

På sparkelet er det malt en mørk brun, NCS 8010-Y10R brystningstrek med tydelige 

penselsstrøk. Streken er oljebasert. I skipet er det på pussen funnet 3 malingslag i 

brystningshøyde. Disse er alle lys grå – mellomgrå. Lagene er lettløselig i vann, med 

en rest som løses i  NaOH (lut). Dette kan tyde på limfarge forsterket med noe olje 

eventuelt om oljen stammer fra et separat oljemalingslag som har trukket inn i 

underliggende limfarge.  

Koret har samme lagfordeling, dessuten et senere påført malingslag. Dette laget er 

lateksbasert med rullestruktur. Utifra malingstype antas malingen å være påført på 

1980-90-tallet.Denne malingen gjenfinnes, trolig som en reparasjon, i skipets 

nordøstre hjørne. 

Dagens sorte brystnings-/ kantstrek antas å ha vært påført i senere tid (etter at 

lateksmalingen ble malt i koret). Denne er limbasert, og er svært smittende. Streken 

er lagt direkte på underliggende strek med kun få millimeters avvik enkelte steder.  

5.2. Himling og vegger over brystningshøyde 
I likhet med området under brystningsstreken, er det funnet få malingslag over 

brystningsstreken og i himlingen. I dag fremstår alle flater i området som lys grålig.  

Dette skyldes trolig misfarging. Ved høyere forstørrelse i mikroskop er det ikke funnet 

spor av pigmenter i malingslag over brystningshøyden. Bindemidlet løses lett i vann. 

Det antas derfor at himling og øvre del av veggene er behandlet med en ren limfarge 

som senere har blitt nedvasket, skitten og nedbrutt.  

 

6. Forslag til tiltak 
 

Det er gjort få endringer på vegger og i tak siden Lomen kirke ble bygd i 1914. 

Opprinnelige materialer var kalkpuss dekket av limfarge. Det er usikkert hvorvidt 

brystningen opprinnelig var basert på ren limfarge eller om den eventuelt var 

forsterket med linolje. Disse materialene har også hovedsakelig blitt benyttet ved 

senere reparasjoner og rehabilitering med enkelte unntak i nyere tid. Mur og Mer 

foreslår derfor at de opprinnelige materialene og fargene videreføres ved kommende 

rehabilitering.  
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6.1. Forarbeid 

Vasking og seising 
Limfarge kan males direkte på moderne malinger, men krever at rester av tidligere 

limfarge bindes eller vaskes ned. Limfargen er helt diffusjonsåpen, og har en tekstur 

som gjør at den suger seg fast til tettere slette underlag, men vil smitte av hvis det er 

rester av løstsittende materiale under. Tak og vegger må derfor vaskes rene for 

tidligere limfarge. Dette gjøres manuelt  - minimum ved tørrensing, men gjerne ved 

hjelp av varmt vann og svamp eller klut. For å binde opp eventuelle rester av løse 

partikler seises veggene til slutt med en grønnsåpeløsning i forholdet 1del grønnsåpe 

: 5 deler vann. Som underlag for linoljemaling seises muren eventuelt med 1 del 

linolje : 1 del white spirit. 

Fjerning av moderne maling 
Det er tilrådelig å fjerne eksisterende diffusjonstette overflatebehandlinger, både i 

områder med skader, men også generelt. Moderne plastmaling er funnet stedvis – 

Hele koret med tilhørende abside er plastmalt, i tillegg til området med tidligere 

taklekkasje i nordøstre hjørne.  

En kontrollert prosess for fjerning av moderne maling på pussede vegger kan gjøres 

ved bruk av hudlimsavtrekk. Hudlim lages ved oppvarming av animalsk lim (tørrperler 

av hud eller horn) til 60 grader. Dette påføres veggen med limkost i flytende tilstand. 

Når limet tørker opp vil det bli svært spenningsrikt, og det vil følgelig trekke med seg 

den underliggende moderne spenningsrike malingen, mens det eldre mer porøse og 

fleksible materialet vil bli bevart på veggen (kalkpuss og eventuelt resterende 

limfarge). Metoden er svært egnet for interiører og antikvariske materialer i og med at 

dette er en kontrollert prosess uten bruk av vann eller trykk.  

 
 

 

6.2.Puss- og malingsarbeider 

Puss 
Pussen repareres ved flekkvise reparasjoner ved hjelp av rene kalkmørtler i 

blandingsforholdet 1 del kalk : 3 deler sand. Pussen bygges opp i 3 sjikt der 

finpussen har en slett overflate.Løstsittende pussmateriale fjernes. Sprekker 

krassesut for å gi gode reparasjonsflater. I områder med lukket bom kan pussen 

vurderes bevart. Pussreparasjonene bør stå lengst mulig, minimum en uke, før 

overmaling. 

Maling av himling og vegger over brystningshøyde 
Funn på veggene viser at fargeholdningen har vært stort sett den samme i 100 år. 

Den opprinnelige fargen på vegger over brystning er ikke funnet. Eldre gråfarge i 

brystning er noe kjøligere enn dagens, men varierer en del. Mur og Mer anbefaler 
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derfor å forholde seg til dagens fargeholdning og opprinnelig materialbruk. Dagens 

fargeholdning har et gulere skjær enn de opprinnelige fargene, og de rekonstruerte 

fargene bør derfor ligge i en kjøligere valør.  

Det anbefales derfor å benytte en grå mager linoljemaling på brystning, NCS 2000-

N-med en mørk grå, nesten sort strek, NCS 9000 N, linoljemaling. På vegger over 

brystning og i tak males en upigmentert limfarge, denne fremstår som ca. 0500-N.  

Limfarge lages enkelt selv ved kun bruk av kritt og animalsk lim evnt. celluloseklister. 

For å oppnå minst mulig smittende effekt anbefales limfarge basert på animalsk lim 

der limblandingen  varmes til 60 grader. Hvit limfarge skal ikke pigmenteres.  

 
 

Oppskrift, hvit limfarge 

10 Kg kritt + 5 kg vann 

4 hg Perlelim + 1,1 liter vann 

 

Krittet helles direkte i vannet og skal stå natten over til det er helt mettet av 
vannet. 

Perlelimet bløtlegges i vannet, i et metall-  eller glasskar. Limet skal svelle, minst 
over natten. Overskudd av limvann helles av.  

Limet settes i vannbad, og varmes til ca. 50 – 60 °C. Når limet er varmt, helles det 
i krittet under kraftig omrøring.  

Limfargen er klar til bruk, men må testes ut ved prøveoppstryk før kirkerommet 
hvittes i sin helhet. 

Avgjørende for et godt resultat er å benytte håndverkere som har kjennskap til 
tradisjonell tillaging og bruk av limfarge. 
 

Maling av brystning med tilhørende brystningsstrek 
For å ha en slitesterk overflate anbefales brystning og brystningsstrek malt opp i 
linoljebasert maling. Det kan benyttes ferdig linoljemaling fra Gjøko eller Othosson10. 
Malingen påføres i to lag der innerste lag tynnes med white spririt og fungerer som 
grunning.  

 Brystning: Grå, NCS 2000-N, linoljemaling. 153 cm over gulv. 

 Brystningsstrek: Sort, NCS 9000-N, linoljemaling. Påbegynnes 153 cm over 
gulv, 2,5 cm bredde. 

 
De to fargene videreføres som en ramme rundt vinduer, dører og korbue: Bredde 13 
cm (Grå ramme inkl. 2,5 cm bred sort strek).  

                                                             
10 Begge disse malingstypene er basert på tørrpigmenter og ren linolje uten plasttilsetning. Dette er avgjørende 

for gi diffusjonsåpne overflater og god binding mellom pigment og bindemiddel.  
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Oppsummering – anbefaling av farger og malingstyper 
Element Farge NCS Materiale 

Påmalt brystning og rammer 

rundt vinduer, dører og buer 

Grå, lys 2000-N Linoljemaling 

Påmalt brystningsstrek og strek 

tilhørende ramme rundt vinduer, 

dører og buer 

Sort 9000-N Linoljemaling 

Øvre del av vegg og himling Hvit 0500-N Limfarge 

 

 

Krav til kompetanse 
Det er viktig at arbeidet utføres av håndverkere med antikvarisk kompetanse og 

erfaring med bruk av henholdsvis kalkmørtler, limfarge og linoljemaling. 

  

 

 

 

7. Kilder 
 

Riksantikvarens saksarkiv: A 147 Lomen nye kirke. Diverse notat. 

www.norgeskirker.no 
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