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1250-1300: 
Kirkeskipet bygget. 
Portalen kan være 
flyttet fra tårnfoten 
som utgjorde et 
tidligere byggetrinn. 
Likheter med 
portaler i domkirken 
i Bergen og 
Avaldsnes kirke.



Vangestein 
ulike i form og
«bindkraft»



Kapitelene er ulike på de to sidene





UTSTEIN



























Aktiv forvitring –
veldig ulik

forvitringsmotstand!



Slitte, faste overflater





Over 400 år uten tak. 
Fra 1515/39 til 1965
Bilde fra 1860-tallet



1865: Murene i skipet reparert og 
dekket med heller (von der Lippe)

Foto tatt tidlig 1900-tall??





• år









Oppsummering

• Ingen store kvalitative endringer på mer enn 100 år – etter at murene 
ble hellelagt i 1865 og skipet kom under tak i 1965.

• Forvitringen foregår på de samme steder i dag som den gang.

• (Salt)forvitringen i buene, spesielt på klorittskiferen, har gått noe 
videre siden ca. 1960.

• Vangene, kapitelene og de fleste dekkstein oppviser nesten ingen 
endringer.

• Heller ikke sprekkene.



Årsaker

• Indre deler av buen: Oppkonsentrering av salt i beskyttet område – og sterk 
saltforvitring av «dårlig» klorittskifer.

• Skyldes fukt fra tiden uten tak – og nå fra vinduet over, samt kondens (og 
direkte ved sterke stormer)

• Salt fra steinene selv, mørtelen og havet, litt fra tidligere «sur nedbør» fra 
England(?)

• Dekkbuen: Sannsynligvis relatert til steinkvalitet og tidligere frost.

• Rustende jern. Stort sett stabile forhold i dag.

Forvitringen (som nå er helt stabil) på vangene mer uklar: Opprivning som 
følge av fjerning av kalk? Lett frostforvitring i «Den lille istid»?
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Nordli 
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(Brimblecombe)



Tiltak

Slik så jeg det i 2001…

Jeg er blitt usikker.

Provokativt:

Er det nødvendig å 
gjøre noe som helst?



Kanskje med 
unntak av å 
sørge for at det 
ikke renner vann 
gjennom 
sålbenken i 
vinduet over.


