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Sammendrag 

 

Nidarosdomen står foran en gjennomgripende restaurering. Etter at ulike sider ved katedralens skader 

og problemer har blitt undersøkt i en 10-årsperiode, presenteres i denne rapporten en plan for 

restaureringen for de neste 20 år frem til 150-årsjubiléet for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 

(NDR) i 2019. Planen må betraktes som overordnet og som del av en prosess for å skape gode 

praktiske løsninger for restaureringsarbeidet. 

 

Planens innhold 

Rapporten går gjennom deler av Nidarosdomens historie og skadene på bygningssubstansen, den gir 

forslag til restaureringsprinsipper og konkrete tiltak for å løse problemene, og avslutter med prioriterte 

oppgaver og ressursbehov på kort sikt. Rapporten har sitt fokus på Nidarosdomen som bygning, og tar 

i liten grad opp forhold knyttet til NDR som bedrift, nasjonalt kompetansesenter for restaurering av 

eldre steinbygninger, eiendomsforvalter, museum o.a. Det planlagte nye besøkssenteret på 

vestfrontplassen er bare berørt der det har tilknytning til Nidarosdomen som bygning. 

 

Problemer og skader 

De mest alvorlige problemer og skader er knyttet til: 

 Delvis sviktende stabilitet 

 Nedfall av stein 

 Store lekkasjer 

 Et ufullstendig brannsikringsanlegg 

 Et foreldet varmeanlegg 

 Forvitring av middelalderske skulpturer og dekorasjoner 

 Sterk forvitring av enkelte steintyper benyttet under restaureringen                         (forts. neste side) 

N D R rapport 



 4 

Restaureringsprinsipper 

NDR anbefaler i prinsippet å benytte ulike restaureringsprinsipper for gjenreiste og middelalderske 

deler. De gjenreiste partiene bør restaureres på tradisjonell måte, ved å bytte ut skadde partier med ny 

stein, mens man på de middelalderske bygningsdelene bør tilstrebe konservering in situ og minimal 

utbytting av stein. Gangen i restaureringsoppgavene bør følge de høyeste internasjonalt anerkjente 

standarder. 

 

Oppgaver som må foregå parallelt 

I tiltaksplanen deles oppgavene i fire typer som må foregå parallelt: 

1. Restaurering av gjenreiste deler 

2. Restaurering av middelalderdeler 

3. Sikring og vedlikehold 

4. Nybygging og nye installasjoner 

 

Prioriterte oppgaver 

De prioriterte restaureringsoppgavene er restaurering av koret, kapittelhuset og nordre- og søndre 

oktogonkapell. Disse oppgavene planlegges startet i år 2000 og avsluttet i 2006. Senere kommer resten 

av bygningen. Av sikringsoppgaver på kortere sikt vil utbedring av elektrisk anlegg, forebyggende 

tiltak for å hindre nedfall av stein og utbedring av tak og vannavrenningssystemer stå i sentrum. De 

nye installasjonene som prioriteres er utbytting av elektrisk anlegg og innlegging av fjernvarme. 

 

Forskning og undersøkelser 1999-2001/2002 

Da mange oppgaver krever omfattende utredninger av både teknisk og økonomisk art, er tiden fra 

1999 til 2001/2002 definert som en forsknings- og undersøkelsesfase. Derfor kan det i denne rapporten 

ikke legges frem et fullstendig budsjett for oppgavene, selv på kortere sikt. Dette hindrer likevel ikke 

at NDR setter alt inn på å reise de stillaser som skal til for å påbegynne restaureringen av koret i 

merkeåret 2000, for at det skal stå ferdig til ”Kroningsjubiléet” i år 2006. 
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 Forord 

 

Da restaureringen og gjenreisningen av Nidarosdomen startet i 1869 ble det av 

antikvar Nicolaysen påpekt at arbeidet kunne komme til å ta 100 år. Og det var 

nøyaktig hva som skjedde. Selv om flere mindre arbeider er utført i de seneste 30 

år, var gjenreisningen i det store og hele ferdig i 1969. 

130 år etter starten er det fortsatt et meget stort behov for restaurerings-, 

vedlikeholds- og nybyggingsarbeider på Nidarosdomen. Vi kan faktisk si det slik 

at kirken nå står foran en “generalrestaurering”, noe som setter store krav til 

planleggingen av arbeidet. Selv om den foreliggende restaureringsplanen kun tar 

hensyn til arbeider som må gjennomføres i et 20-årsperspektiv, bør det ikke 

forundre noen om “generalrestaureringen” kan komme til å ta lengre tid. Å holde i 

hevd en middelalderkatedral er et evighetsarbeide. 

Restaureringsplanen bygger på erfaring forankret i bedriften, tilstandsrapporten 

fra 1996 og innspill fra kollegene, men fundamentet ligger i det arbeidet som Per 

Storemyr utførte til doktoravhandlingen The Stones of Nidaros fra 1997. 

Langtidsplanen slik den nå foreligger er da også i hovedsak ”ført i pennen” av Per 

Storemyr i nært samarbeide med undertegnede. 

 Under utarbeidelsen av restaureringsplanen har vi hatt hjelp av de aller fleste 

kolleger ved NDR. Likevel er det noen som bør nevnes spesielt, bl.a. fordi planen 

delvis har blitt båret frem av en arbeidsgruppe bestående av Alf Solem, Rune 

Langås, Per Storemyr og Øystein Ekroll, i tillegg til undertegnede. Også Bård 

Sagfjæra, Rasmus Woldmo, Kristin Bjørlykke og Arne Gunnarsjaa har bidratt med 

råd under arbeidet. 

Planen har dessuten vært forelagt fagorganisasjonene ved NDR som har gitt 

sine kommentarer. 

 

En stor takk til dem alle! 

 

Trondheim, 18. november 1998 

Øivind Lunde 

direktør 
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Grunnplan 

Nidarosdomen: 

1) kapittelhuset, 

2) oktogonen, 

3) koret, 

4) Kongeinngangen, 

5) nordre tverrskip, 

6) lektoriet og 

Mariakapellet, 

7) nordportalen og 

Mikaelskapellet, 

8) søndre tverrskip, 

9) Johannes- og 

Olavskapellene, 

10) hovedtårnet, 

11) skipet, 

12) Mariaportalen, 

13) Olavsportalen, 

14) vestfronten, 

15) nordre vesttårn, 

16) søndre vesttårn.  



 

 

 

 

 

 

Hovedmål for 

NDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omorganisering 

i 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvar og 

samarbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underlagt lov om 

kulturminner 

 

 

 

 

 

Innledning 
 

Stortinget og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet stiller nye og større 

krav til Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. 

De sentrale hovedmålene er: 

“Nidaros domkirke og Erkebispegården bevares og utvikles som levende 

kulturminner og kirkelige byggverk.” 

Dette innebærer i tillegg til bevaring, sikring og vedlikehold, også formidling av 

bygningenes historie, utleie av representasjonslokalene i Erkebispegården og 

utvikling av museumsvirksomheten i den gjenreiste Erkebispegården. 

“NDR videreutvikles som nasjonalt kompetansesenter for restaurering av 

verneverdige bygninger i stein.” 

Rekruttering og videreutvikling av håndverksmiljøet samt oppfølgende forskning 

og andre tiltak skal stå sentralt for NDR. Dette gjelder først og fremst 

Nidarosdomen, men også oppgaver ellers i landet bør kunne ivaretas slik som 

Stavanger domkirke som står på arbeidsprogrammet for 1997-1999. 

Bl.a. på grunnlag av arbeid som startet i 1994, ble NDR med sine 37 fast ansatte 

i 1997 omorganisert for bedre å kunne følge opp hovedmålene. I tillegg til den 

etablerte Verkstedsavdelingen som er den største med 25 tilsatte, ble det opprettet 

en Museums- og forskningsavdeling samt en Stabsenhet for fellesoppgaver og 

administrasjon. NDR er direkte underlagt Kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartementet ved Kirkeavdelingen. 

Når ”Nidaros Domkirke skal bevares og utvikles som levende kulturminne og 

kirkelig byggverk”, skjer det i nært samarbeide med de kirkelige organer. Dette 

innebærer at det skal legges til rette for at Nidaros domkirke skal fylle sine 

funksjoner som menighetskirke for Domkirken menighet, Trondheim bys 

hovedkirke, nasjonalhelligdom og internasjonalt pilegrimsmål. 

 

Ansvarsdelingen når det gjelder Nidaros Domkirke er slik: 

 NDR er av Departementet pålagt ”ansvaret for å ivareta restaurerings- og 

vedlikeholdsoppgaver for bygningsanlegget, herunder nødvendig brann- og 

andre sikringstiltak.” 

 Kirkelig fellesråd har ansvar for de sider av bygningen som ikke omfattes av 

NDR’s  ansvar samt installasjoner, tekniske anlegg og drift som er nødvendig 

for katedralens bruk som menighetskirke o.a. kirkelige begivenheter. (Lov om 

Den norske kirke av 7. Juni 1996). 

 

Gjeldende lovverk for Nidaros domkirke er: 

 Lov om kulturminner av 9. Juni 1978 og 

 Regler fastsatt av Kirkemøtet 1991 – jfr. Kgl. Res. Av 25. Oktober 1991 

 

I tillegg kommer retningslinjer til NDR som til en hver tid gis av Departementet. 

Det bør i tillegg påpekes at bruken og restaureringen av Nidarosdomen er tatt opp 

i en rekke Stortingsmeldinger og offentlige dokumenter. 
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Norden 
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på 20 år! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nidarosdomen 

sett fra nordøst 

før restaureringen 

startet i 1869 

Restaureringen og gjenreisningen av Nidarosdomen som startet i 1869, ble i 

hovedsak avsluttet i 1969, men først i år 2000 kommer det siste hvelvet på plass 

inne i Nordre Vesttårn. Det er da gått 130 år siden restaureringen begynte og det er 

nå påkrevet med en ”generalrestaurering” – eller en ”restaurering av 

restaureringen”. De middelalderske delene av kirken må nå konserveres og sikres 

for å sinke nedbrytning i størst mulig grad. Disse deler må få en oppmerksomhet 

som står på linje med tilsvarende deler som nå oppbevares inne på museum. De 

gjenreiste delene, det vil si de deler som er bygget etter 1869 må også sikres og 

bevares, men her vil utskiftninger bli påkrevet, bl.a. på grunn av bygningstekniske 

forhold. Det er nødvendig å tenke langsiktig for å finne frem til de mest egnede 

løsninger.  

Langtidsplanen innholder forhold av primær betydning for Nidarosdomens 

bygningsmessige sikkerhet og langsiktige bevaring. Det blir derfor ikke rom for 

nærmere vurderinger om orgler, inventar og lignende som bør bli tatt opp i en 

tilleggsmelding. Det må påpekes at tiltak, som for eksempel den kommende 

restaurering og flytting av Steinmeyerorgelet, får konsekvenser for fremdrift og 

koordinering i forhold til planen. Flere driftsmessige forhold blir heller ikke 

nærmere analysert i denne sammenheng, men må utredes spesielt (kfr. også 

“vaktmesteravtale” mellom NDR og Menigheten). Det må imidlertid nevnes at 

enkelte driftsforhold blir tatt opp i forbindelse med brannsikkerhet.  

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider er den eneste bygghytte i Norden. 

Det blir derfor nødvendig å søke samarbeide med ”søsterorganisasjoner” og 

forskningsmiljøer i Europa. 

Store krav vil stilles til organisering og tilrigging for de enkelte 

arbeidsoppgavene. Sammenlignende studier vil være påkrevet for å løse denne 

store logistikkoppgaven. Det må tas spesielle hensyn til at kirkens bruk blir minst 

mulig skadelidende. Krav vil også stilles til at funksjonelle løsninger får 

tilfredstillende arkitektonisk-estetiske preg siden f.eks. stillaser med tilhørende 

brakkerigger vil bli stående i flere år. Vi kan ikke løse alle problemer i løpet av en 

20-årsperiode. Løste problemer vil dessuten komme igjen, men det vil være et mål 

å forenkle disse tilbakevendende oppgavene ved å til enhver tid vurdere egen 

erfaringsbakrunn opp mot praksis i Europa. 
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Nidarosdomens historie og utviklingen av 

restaureringsprinsipper 

 

Nidarosdomen er Norges nasjonalmonument og som sådan et av de mest 

diskuterte - og omdiskuterte - byggverk i norsk kunst- og arkitekturhistorie. 

Middelalderhistorien og den etter-reformatoriske historien er samlet i bindtykke 

verk, og det finnes utallige mindre bøker og artikler, stortingsmeldinger, 

avisinnlegg, avhandlinger, hovedfagsoppgaver osv. Selv om den eldre historien er 

viktig for forståelsen av mange skade- og restaureringsproblemer i dag, skal ikke 

denne berøres her. Derimot må det sies noe om restaureringshistorien fra 1869; en 

restaureringshistorie som i mindre grad er trukket frem og diskutert blant fagfolk. 

Restaureringshistorien gir den umiddelbare bakgrunn for aktuelle problemer – og 

hvordan man kan tenke seg å løse problemene. 

 Da restaureringen startet i 1869 var det bare de østlige delene med 

kapittelhuset, oktogonen, koret og tverrskipet som var i brukbar stand – skipet og 

vestfronten lå i ruiner, hovedsakelig som følge av den katastrofale brannen i 1531. 

Allerede fra begynnelsen var det sprikende oppfatninger om hvordan kirken skulle 

restaureres: Skulle man kun bevare de rester som var overlevert gjennom historien 

eller skulle man gjenreise kirken i sin middelalderske prakt? Det siste synspunktet 

kalles gjerne stilrestaurering og var omtrent enerådende i Europa til henimot 

slutten av 1800-tallet. Denne tankegangen vant gjennom også i Trondheim. Både 

arkitekt Schirmer (domkirkearkitekt 1869-71) og arkitekt Christie (1872-1906) var 

hver på sin måte representanter for stilrestaureringen. Sterkt påvirket av Otto 

Krefting, som nærmest var antikvarisk inspektør for arbeidene, startet Christie 

riktignok sitt virke ved domkirken med restriktive bevaringsidealer, men snart 

hadde han revet oktogonens barokkhjelm og 1500-tallskoret til fordel for et 

rekonstruert gotisk kor. Senere ble hovedtårnet fullstendig ombygget og planer 

lagt for total gjenreisning av skipet. 

 Etter Christies død i 1906 ble det bråk, spesielt i forbindelse med byggingen av 

vestfronten (Systemstriden 1915-26). En ny generasjon arkitekter, representert ved 

Nils Ryjord og Olaf Nordhagen, hadde kommet til, med nye idéer om hva 

restaurering var. Idéen om en såkalt engelsk ”screen-front” seiret til slutt og Helge 

Thiis (domkirkearkitekt 1930-1972) førte dette enestående kunstverket til sin 

ferdiggjørelse i 1969 (med unntak av portaldører og hvelv i tårnene). Den siste 

store offentlige debatten om kirkens restaurering, striden om ombygging av 

Christies lave hovedtårn, var høyaktuell til henimot 1980, men siden den tid har 

Stortinget lagt planene på is. Etter 1980 har det vært lite offentlig debatt om 

kirkens restaurering. Med unntak av oppmerksomhet omkring de begrensede 

luftforurensningskadene på kirken, har restaureringsarbeidene stort sett holdt på 

med sitt - fjernt fra den offentlige debatten om restaureringsprinsipper. 

 Fundamentalt sett dreide hovedtårndebatten seg om kirken i 1969 kunne anses 

som ferdig eller ikke. Enkelt sagt mente den ene siden at Christies tårn var blitt en 

historisk og symbolsk like verdifull del av kirken som f.eks. de middelalderske 

delene. Den andre siden forfektet synspunktet om at en katedral, eller et 

hvilketsomhelst byggverk, er ”levende” og aldri kan betraktes som ferdig. At 
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En katedral blir 

aldri ferdig 

 

 

 

 

 

Å prioritere det 

som er overlevert 

 

 

 

planene om ombygging ble lagt på is var også sterkt influert av tidens rådende 

bevaringsidealer – etter krigen og frem mot vår tid har pendelen svingt bort fra 

stilrestaurering og nesten mot ”hermetisering” av gamle monumenter. Et annet 

synspunkt har vært at gjenreisningen av kirken har gått sterkt ut over de 

middelalderske delene og at man derfor bør prioritere bevaring av disse fremfor å 

bygge meget kostbart nytt tårn. 

 NDR stiller seg i hovedtrekk bak det siste synspunktet. Prinsipielt kan en 

middelalderkatedral aldri betraktes som ferdig. Men man kan heller ikke sette i 

gang ressurskrevende ombyggingsprosjekter når både gamle og nye deler av 

kirken trenger sårt til omfattende restaurering og vedlikehold. Det viktige 

spørsmålet nå er altså hvordan man skal utføre nødvendige arbeider. For å svare 

på dette må vi se nærmere på de ulike bygningsdelenes beskaffenhet og 

problemer. 

 

 

 

 

 1140-1160 

Romansk  
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Problemer med middelalderkatedraler generelt og 

Nidarosdomen spesielt 

 

Middelalderkatedralers sårbarhet 

 

Store katedraler, i særdeleshet de gotiske, er svært sårbare byggverk. De er sårbare 

fordi middelalderens krav til høyde, lys og rom samtidig ”bygget inn” en rekke 

skadeproblemer som med mer eller mindre jevne mellomrom kommer tilbake. I 

første rekke skyldes dette gotiske byggverks konstruksjonsprinsipper - de er 

”steinskjeletter” med tynne, smale vegger, enorme vindusåpner og utvendige 

strebebuer og pillarer som skal holde oppe spissbuede ribbehvelv 20-25 m, noen 

ganger så mye som 40 m over bakken. I mange tilfeller bygget man helt på 

grensen til det som var mulig med datidens teknologi – og likevel så godt at de 

fleste katedraler har overlevd i hundrevis av år, dog ikke uten at de aller fleste har 

vært gjenstand for store ombyggingsprosjekter og restaureringsarbeider, spesielt 

på 1800-tallet. 

 Gotikken er også en av de mest dekorative arkitekturformer som har eksistert, 

hvilket betyr at mengder av skulpturer, ornamenter, kalkmalerier og glassmalerier 

er en organisk del av hele byggverket. En gotisk fasade er med andre ord i seg selv 

en nærmest filigransaktig skulptur. Det er innlysende at en slik ”skulptur” er mye 

mer sårbar for tidens tann enn en slett fasade av stein. 

 Som de fleste middelalderkatedraler er ikke Nidarosdomen kun et gotisk 

byggverk, men en blanding av romansk, gotisk og nyere arkitektur. Den romanske 

arkitekturen var forløperen til den gotiske, men da gotikken må anses som 

datidens ”modernistiske” byggestil, er det store forskjeller på de to, først og fremst 

knyttet til selve konstruksjonsmåten. Mens gotikken med sine ragende spir og 

luftige rom nærmest svever mot himmelen, er romansk byggemåte stort sett 

nøktern og jordnær – det virker ofte som om bygningene er ”hult” ut av en massiv 

stein. Derfor får ikke romanske bygninger de samme alvorlige stabilitetsproblemer 

som de gotiske. Ei heller får man de samme problemer med de dekorative 

detaljene – de ligger ofte ikke så åpent mot vær og vind som på en gotisk fasade. 

Også på Nidarosdomen ser vi dette. 

 Det spesielle med Nidarosdomen er at det i dag ikke finnes himmelstrebende 

høy gotisk arkitektur fra middelalderen igjen. Med unntak av deler av hovedtårnet 

med sine store buer, er alle høye gotiske konstruksjoner (koret, skipet, toppen av 

hovedtårnet, vesttårnene) fra restaureringen. Dette betyr at vi har å gjøre med 

andre typer konstruksjoner enn virkelig middelaldergotikk. Selv om 

konstruksjonsprinsipper og design er noenlunde like, er det bl.a. benyttet andre 

materialer ved byggingen, f.eks. fullmurer i hardstein og kleber, betong, 

sementmørtel (se under) og jerntak – i motsetning til kjernemurer i kleberstein og 

kalkmørtel, og tretak. Dessuten er de nye konstruksjonene bygget på fundamenter 

og lavere vegger fra middelalderen. Totalt sett betyr dette at man har ”tatt med 

seg” endel ”gamle” problemer i de nye konstruksjonene, og samtidig introdusert 

nye, spesielt pga. bruken av moderne materialer. De øvre deler av koret er f.eks. 

bygget over samme lest som det middelalderske koret. Dette koret hadde store 
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Katedralen som 

organisk helhet 

 

 

 

stabilitetsproblemer som dermed fortsatt er tilstede i den nye konstruksjonen. I 

tillegg skaper de nye (”dårlige”) materialene nye problemer. 

 Det er vanskelig å dele inn katedralers bygningsproblemer på en tilfredstillende 

måte. Det er vanskelig fordi, som nevnt over, konstruksjonen og de dekorative 

leddene utgjør en organisk helhet. Derfor er også de ulike skader nært knyttet til 

hverandre i komplekse kjeder av årsak og virkning. Under er det likevel gjort et 

forsøk på en inndeling for lettere å danne seg et bilde av de sentrale problemfelt på 

Nidarosdomen. 

 

 

 Kjernemur, kvader 
bak, kalkmørtel 

 Kjernemur, hard-
stein bak, kalk. 

 Kjernemur, kvader 
bak, kalk/sement 

 Fullmur, tegl bak, 
kalk/sement 

 Fullmur/kjernemur, 
hardstein bak, sem. 

 Armert betong med 
kleberkledning 

 Tårn, parapeter, 
strebebuer, sement 

 Forsterkede fund./-
utskiftede sokler 

 Masverk, vinduer og 
portaler 

 

 Øye grønnskifer. 
Noe kleber 

 Klungen/Bakkaune 
kleber, noe grønnsk. 

 Hovin 

sandstein 

 Grytdal, Rogstad, 
og Tilseth kleber 

 Bjørnå 

kleber 

 Solerød 

kleber 

 Bubakk, Grunnes og 
Gullfjellet kleber 

 Diverse 

steintyper 

 

 Eksponert: 

Stein/fuge-forvitring 

 Eksponert: 

Fugeforvitring 

 Lekkasjer: 

Saltforvitring 

 Lekkasjer: 

Hvite kalkskorper 

 Sorte gipsskorper 
og ofte forvitring 

 

Murverkstyper på 

Nidarosdomens nordfasade 

Viktigste steintyper på 

Nidarosdomens nordfasade 

Viktigste skader på 

Nidarosdomens nordfasade 
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Inndeling av problemfelter 

 

De ulike bygningsmessige problemene med Nidarosdomen er etterhvert beskrevet 

i en rekke rapporter, publikasjoner og avisartikler (referanser finnes bak i 

rapporten). Inndelingen av problemfelter bygger på disse arbeidene som omfatter 

stabilitetsproblemer, lekkasjeproblemer, brannfare, oppvarming/inneklima og 

forvitring av murverk og skulptur. I tillegg er det under tatt med problemer med 

glassmalerier. 
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Stabilitetsproblemer 

Stabilitetsproblemer oppstår når bygningskonstruksjonen ikke er sterk eller 

fleksibel nok til å balansere vekten av bygningen selv eller motstå ytre krefter som 

f.eks. jordskjelv og sterk vind. Vi husker hva som skjedde i september 1997 da det 

fatale jordskjelvet i Assisi førte til at to hvelv i den verdenskjente basilikaen brøt 

sammen og drepte 4 mennesker. Listen over katedraler som har blitt skadet i 

jordskjelv er lang, mindre kjent er det kanskje at en bygning som Kölnerdomen 

hele tiden sliter med skader forårsaket av små jordskjelv. Vi vet ikke hvorvidt de 

meget svake jordskjelv i Trondheimsregionen har betydning for Nidarosdomens 

stabilitet, ei heller er det kjent om sterk vind forårsaker skader på 

bygningskonstruksjonen, selv om vi naturlig nok vet at selve takene stadig vekk 

blir skadet i storm. I denne forbindelse må vi nevne at det himmelstrebende 

hovedtårnet på Nidarosdomen falt ned under en orkan i 1689 og formelig knuste 

deler av tverrskipet og kapittelhuset. Vi kunne også nevne katedralen i Beauvais 

(Frankrike) der korhvelvet kollapset i 1284. Senere tids forskning har vist at det 

trolig var sterk sidevind, og ikke bare svak bygningskonstruksjon, som førte til 

kollapsen. 

 Svake pillarer og strebesystemer (og vegger) som ikke helt klarer å balansere 

vekten av tunge steinhvelv er et spesielt vanskelig område. I mange katedraler, 

f.eks. i Vitoria i Spania, medfører slike problemer at veggene heller kraftig utover. 

Når utoverhelning og sprekker blir store og man lett kan se dem med det blotte 

øye, føler de fleste at det er stor fare på ferde. Dette er ikke alltid er tilfelle da 

katedraler, i motsetning til moderne bygninger, har evne til å finne nye 

likevektstilstander. I slike tilfeller blir det ofte vanskelig å avgjøre ikke bare om 

det virkelig er fare på ferde, men også hvor langt man skal gå når det gjelder 

sikringstiltak. 

 På Nidarosdomen er det nettopp utoverhelning av vegger og oppsprekking i 

hvelv som er det største stabilitetsproblemet. På koret skyldes dette etter all 

sannsynlighet et for svakt strebesystem, noe man tok konsekvensen av i 1986 da 

det over hvelvene ble installert et innovativt fagverk som skulle virke avlastende 

på konstruksjonen. Hvorvidt fagverket virkelig har stabilisert situasjonen er ennå 

ikke klarlagt, spesielt fordi endel oppfølgings- og kontrolltiltak har manglet under 

de 12 år som har forløpt siden 1986. Det er sannsynlig at den spinkle 

Kongeinngangen på sørsiden av koret er sterkt påvirket av korets 

stabilitetsproblemer, men selv om situasjonen med svære sprekkdannelser ser 

kritisk ut, kan vi heller ikke her gi en tilfredstillende prognose for fremtiden. 
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 Den siste store gruppen av stabilitetsproblemer er knyttet til setninger, enten 

setninger i grunnen (jfr. kampanilen i Pisa) eller i bygningens egne vegger. Når 

man observerer jevne setninger i grunnen over hele bygningens grunnplan er det 

vanligvis ingen fare på ferde. Verre er det hvis enkelte deler synker raskere enn 

andre, f.eks. som følge av bygging av tunge tårn oppå en gammel katedral, eller 

som følge av ujevne grunnforhold eller endringer i grunnvannstrykk. I førstnevnte 

tilfelle vil det ofte oppstå mer eller mindre kritiske sprekker i overgangen mellom 

gamle og nye deler, noe man for Nidarosdomens sin del har observert både når det 

gjelder hovedtårnet og vestfronten. Hovedtårnet ser i dag ut til å ha stabilisert seg, 

mens vestfronten fortsatt er svært utsatt – byggingen var jo ikke ferdig før i 1969. 

Såkalte differansesetninger kan føre til så alvorlige problemer at bygningen 

nærmer seg kollaps; et eksempel er hovedtårnet i York Minster som måtte bygges 

om omkring 1400. Differansesetninger kan også være alvorlige på annen måte, 

ved utvikling av sprekkdannelser og farlige trykk eller strekkfenomener som kan 

føre til at mindre deler faller ned, med de konsekvenser dette kan ha for 

mennesker. I tilknytning til vestfronten har man hatt flere nesten-ulykker inne i 

Nidarosdomen som følge av dette.  
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 Noen av nesten-ulykkene har vært knyttet til nedfall av marmorsøyler i koret 

og skipet, siste gang i 1980. I disse tilfellene er det sannsynlig at ikke setninger i 

grunnen (og heller ikke svak bygningskonstruksjon) har vært årsaken, men at 

veggene av kvaderstein har sunket litt sammen og ført til voldsomme trykk i de 

massive søylene. Når trykket overstiger marmorens trykkfasthet, ”eksploderer” 

søylene. Det samme gjelder naturligvis også utendørs (koret og vestfronten er 

spesielt problematisk). I dag har man en viss oversikt over objekter som står i fare 

for å falle ned inne i kirkerommet. Mange detaljer er også foreløpig sikret eller 

utbedret. Det er imidlertid fortsatt et stort behov for kontroll- og sikringstiltak – 

nedfall av kun én liten bit kan være fatalt inne i katedralen. 
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Lekkasjer, dårlig vannavrenning og problematiske tak 

I sin gjenreisningsplan for Nidarosdomen foreslo arkitekt Schirmer i 1851 å sløyfe 

utvendige parapeter (brystvern og vannrenner). Han mente de ville komme til å bli 

nesten umulige å vedlikeholde i det ”harde” trøndeklimaet med hyppig nedbør og 

frost. Gjenreisningsplanen ble aldri gjennomført, og i stedet var det arkitekt 

Christies arkitektoniske og tekniske løsninger som vant frem. Disse løsningene 

innebar at det ble konstruert nesten 500 m med åpne parapeter og vannrenner 

(koret, hovedtårnet og skipet). I tillegg designet Christie nesten alle de nye takene 

med hevede gavler og svært korte takutspring. Hvis vi tar med at arkitekt Thiis 

konstruerte avslutningen av vesttårnene med åpne parapeter og horisontale 

plattformer, samt at de aller fleste små tårn kun har steinhetter, er bildet av den 

uhyre lekkasjeutsatte katedralen mer eller mindre komplett. For det skulle nemlig 

vise seg at Schirmers prognose slo til. 

 Spesielt fra korets parapeter har det vært ødeleggende lekkasjer helt siden 

århundreskiftet, kun 10 år etter at koret var gjenoppbygget. Både her, i skipet og 

på vesttårnene er årsaken en kombinasjon av selve konstruksjonsprinsippet, tildels 

meget dårlig avdekking av parapetgulvene, nedløpsrenner som ikke leder vannet 

bort raskt nok og tidvis dårlig vedlikehold – samt selvsagt is, snø og regn. 

Nidarosdomen er ikke den eneste middelalderkatedral som har slike problemer. I 

land vi kan sammenligne oss med når det gjelder klimatiske forhold, er de minst 

like utbredt som hos oss. I 1932 skrev den kjente østerrikske forvitringsforskeren 

Alois Kieslinger at lekkasjeskader knyttet til parapeter og åpne gallerier var et 

hovedproblem i alpelandene, spesielt pga. snø og is, og fordi vannavrenningen 

ofte var utilstrekkelig. Resultatene var saltforvitring (ute og inne) og 

frostsprenging (ute) under parapetene, nettopp som på Nidarosdomen i dag. 

 En viktig forutsetning for å bedre forholdene er at selve avrenningen av 

nedbørsvann er god nok. Dette er sjelden tilfelle på Nidarosdomen i dag. Dels 

finnes det ødelagte nedløpsrenner, dels har nedløpsrennene for lite tverrsnitt og 

dels er det for få av dem. I tillegg er flere vannavrenningssystemer slett 

konstruerte – man kan bl.a. spørre seg om det hadde vært smartere å satse på mer 

omfattende bruk av vannspyere som fjerner nedbørsvann direkte. Hvor 

vannspyersystemer er i god stand, f.eks. på hovedtårnet, er det færre lekkasje-

problemer enn ellers på kirken. Uansett hva man velger å satse på i fremtiden, er 

det viktig å se avrenningssystemene i sammenheng, slik at man unngår ad-hoc 

løsninger som ikke er tilfredstillende. 
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 Christies takløsninger er et annet problemfelt. Siden de har så korte utstikk 

(kortere enn de tradisjonelle 1700-tallstakene som fantes før restaureringen 

begynte), lider middelalderskulptur i gesimsene umiddelbart under av tildels sterk 

forvitring, spesielt på tverrskipet. Det er et viktig poeng at denne forvitringen har 

skutt fart etter restaureringen, noe som iallefall delvis kan forklares ved at de nye 

 Steinforvitring innendørs eller på 
lite regeksponerte deler utendørs 

 Steinforvitring +/- fugeriss +/- 
biologisk vekst 

x  x 

  x 

Fugeriss +/- biologisk vekst 

 

 Hvite skorper (kalkspat) 

 

 Sorte skorper (gips) 

 

S 
(A) 

Saltutblomstringer (A = Alkaliske, 
fra sement) 

 Gjennomgående sprekker i 
murverket 

 Nedbør! 

 

 Drypp/istapper fra parapet 
(vannspyere) 

 Sannsynlige lekkasjeveier i 
murverket 
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20 utette småtårn 

 

 

 

 

Reparasjon hvert 

40. år 

takene ikke beskytter skulpturene godt nok. Hvorvidt man skal satse på hel eller 

delvis omlegging av aktuelle tak, er avhengig av hva man anser som mest 

verdifullt: Christies tak eller middelalderskulpturen. NDR mener at 

middelalderskulpturen er mest verdifull. 

 Med unntak av takverkene på tverrskipet, som er av tre, er de fleste tak på 

domkirken i dag fantastiske jernkonstruksjoner fra tiden omkring århundreskiftet. 

Jern ble i første rekke valgt av hensyn til brannsikkerheten, og det er i dag lite 

problemer med disse konstruksjonene. Når det gjelder kobberplatene som ble 

brukt til avdekkingen, er bildet annerledes: Platene korroderer, det dannes små 

hull og også falsene mellom platene viser ofte tegn til problemer. Dessuten er det 

jevnlig stormskader i form av plater som løsner. Jevnlig vedlikehold/utbytting av 

kobberplater er derfor av stor viktighet, men også vanskelig og meget kostbart når 

det dreier seg om arbeider som må utføres høyt til værs, f.eks. på hovedtårnet. 

 Nidarosdomen har mer enn 20 småtårn, hvorav de aller fleste kun har 

steinhetter. Steinhettene er notorisk lekkasjeutsatte steder, først og fremst fordi de 

er sterkt værutsatte (vind, regn og snø), men også fordi det gjennomgående er 

benyttet ufleksibel sement i fugene (se under). Selv om lekkasjene ikke fører til 

ødeleggelse av verdifulle detaljer, representerer steinhettene på lengre sikt et 

problem, da de rett og slett kan bli så forvitret at de mister sin stabilitet. Man kan 

derfor se for seg et stort og kostbart arbeide når det gjelder reparasjon og sikring 

av de aktuelle småtårnene. Som et eksempel kan det nevnes at en studie av tårnene 

på kapittelhuset viser at reparasjoner trengs med ca. 40 års mellomrom. 
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Brannrisiko og brannsikring 

Selv om lekkasjer er et hovedproblem på Nidarosdomen, er det naturlig nok ingen 

av disse som kan få så dramatiske konsekvenser som en ødeleggende brann. Hele 

fem ganger har det vært store branner i kirken, siste gang i 1719. Ingen branner 

var likevel så ødeleggende som den i 1531 da store deler av kirken praktisk talt ble 

lagt i grus. At branner fortsatt er en av de største truslene mot en 

middelalderkatedral, fikk vi et bevis på i 1984 da taket på tverrskipet i York 

Minster (England) ble ildens rov. Brannen i York, og ikke minst brannen i 

Erkebispegården i Trondheim i 1983, fikk også konsekvenser for Nidarosdomen, 

siden det etterpå, i samarbeide med Trondheim Brannvesen, ble gjennomført et 

stort brannsikringsarbeide på kirken, bl.a. installasjon av deluge-anlegg i 

hovedspiret. De ulike brannsikringstiltak er beskrevet nærmere senere i rapporten. 

 Brann kan ha så mange årsaker. I gamle dager var lynnedslag og bybranner de 

største fiendene. Brannene i 1328, 1432 og 1719 var forårsaket av lynnedslag, 

mens bybrannene i 1531 og 1708 også ødela domkirken, til tross for at den alltid 

har ligget litt utenfor sentrum av Trondheim. Siden det er installert lynvernanlegg 

er ikke lenger lynnedslag et stort problem, vel å merke så lenge anlegget er i 

tilfredstillende stand og uten feil. Et lynnedslag i 1982 førte f.eks. kun til 

ødeleggelse av elektronisk utstyr i kirken. Ei heller er det sannsynlig at det i 

overskuelig fremtid vil bli bybranner av samme ødeleggende karakter som 

tidligere. 

 Derimot finnes det i dag andre farer for brann, av hvilke feil i elektriske 

systemer sannsynligvis er den største. I de senere år har det vært et par branntilløp 



 

 20 

Feil i elektriske 

anlegg og 

brannsmitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brannfaren 

fortsatt tilstede! 

 

 

 

 

pga. feil i elektriske anlegg, men heldigvis er ilden blitt slukket forholdsvis raskt. 

En omtrent like stor fare er brannsmitte fra omliggende bygninger. Da 

Erkebispegården brant i 1983 falt det glødende rester på domkirkens tak; 

temperaturen var faktisk så høy at det var vanskelig å oppholde seg der. Med en 

mer ugustig vindretning ville domkirken under denne brannen vært i alvorlig fare. 

I dag vil en eventuell brann i de gamle verkstedbygningene ved kirken eller i 

Waisenhuset overfor vestfrontplassen utgjøre den største faren for kirken. En siste 

fare for brann er knyttet til ildspåsettelse, noe man siste gang opplevde i 

domkirken i 1980. 

 Til tross for lynvern- og delugeanlegg ser vi at faren for en katastrofebrann i 

domkirken fortsatt er tilstede. Det er endel mangler ved eldre elektriske anlegg; 

enkelte hvelv er ennå ikke tilfredstillende brannisolerte; sikring mot brannsmitte er 

ikke god nok og man kan fortsatt forbedre rutiner for sikring mot ildspåsettelse. I 

tillegg kreves det bedre rutiner når det f.eks. arbeides med midlertidige elektriske 

anlegg i kirken, f.eks. i forbindelse med de mange TV-opptakene og under 

restaureringsarbeid. Siden tverrskipet har takkonstruksjon i tre, er denne delen av 

kirken mest utsatt, men også jerntakenes taktro i tre utgjør en fare. 
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Problemer med varmeanlegg og inneklima – og med orgler og inventar 

Bedre sikkerhetssystemer kunne man nok også hatt i forbindelse med 

varmeanlegget i kirken. Grunnen er at deler av anlegget er foreldet, noe som fra 

tid til annen fører til lekkasjer fra ødelagte rør og radiatorer. Selv om dagens 

varmeanlegg har blitt delvis sanert og forbedret et utall ganger, er det i prinsippet 

det samme som da det ble installert i 1931. Forløpere for 1931-anlegget ble 

installert så tidlig som ca. 1870. Da som nå dreide det seg om et vannbåret 

sentralvarmesystem som hele tiden har hatt fyrkjelene plassert i kjelleren under 

kapittelhuset. I begynnelsen ble kjelene fyrt med koks og kull, senere ble det 

benyttet tungolje, mens man siden 1979 har benyttet en kombinasjon av lettolje og 

elektrisitet. Omleggingen i 1979 førte samtidig til at utslippene av 

luftforurensninger, i første rekke svoveldioksyd, fra fyrkjelene ble drastisk 

redusert. Så selv om man antar at fyringsanleggets forurensende gasser tidligere 

var en relativt betydelig bidragsyter til forvitring av kirken, er det lite trolig at så 

er tilfelle i dag. 

 Varmeanlegget fører imidlertid fortsatt til andre problemer, nemlig ulike 

inneklimaproblemer – som i så mange andre kirker og katedraler. I 

fyringssesongen (oktober-mai) er temperaturen høy (15-22C), noe som fører til 

lav relativ luftfuktighet (25-40%). På den ene siden er det pga. det foreldede 

anlegget vanskelig å holde temperaturen på ønsket nivå (>18C) i de kaldeste 

periodene. På den andre siden fører oppvarmingen til ugunstige trekkforhold, noe 

som gjør at temperaturen føles lavere enn den i virkeligheten er. Kunne man klare 

å på en energiøkonomisk måte holde temperaturen på ønsket nivå, ville dette være 

bra for publikum, menigheten og musikere. Det ønskede nivå er imidlertid ikke 

bra for deler av inventaret, spesielt orglene (og da særlig Barokkorgelet) og 

treskulpturen (i korbuen), som får ulike skader av det tørre klimaet. Bygningen 

selv er ikke like utsatt, men et observert problemfelt er at varmen fører til tining av 
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Katedralen vs. 

publikum 

is på utvendige deler og dermed hyppigere frost/tine sykluser og lekkasjer. En 

positiv effekt av oppvarmingen er fraværet av skadelige kondenshendelser inne i 

kirkerommet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ved en høyst nødvendig forbedring av varmeanlegget må man altså foreta et 

valg. Vil man i første rekke skape komfort for menneskene i katedralen, eller vil 

man se på bevaring av kirken og inventaret som det sentrale? Sett fra NDRs 

synspunkt bør man først og fremst vektlegge bevaring av kirken og inventaret, 

men også prøve å komme frem til et teknisk kompromiss slik at det blir værende 

for folk inne i kirken. 
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Grytdalstein 

verst! 

Forvitring I: Skader knyttet til spesielle steintyper   

Forvitringsproblemer skyldes kombinasjoner av fysiske, kjemiske og biologiske 

faktorer og er avhengig av flere forhold nevnt over, i første rekke lekkasjer, men 

også stabilitesproblemer – som også. kan gi lekkasjer som følge av sprekker. 

Ugunstig inneklima kan også påvirke forvitring av stein. Andre forhold er 

imidlertid vel så viktige, nemlig eksponering for vær og vind, stein- og 

mørtelkvalitet og uheldige restaureringsinngrep. I dette kapitlet blir steinkvalitet 

behandlet, før det i de to neste kapitlene følger en diskusjon om hvordan 

Portlandsement påvirker forvitring, samt hvordan murverk og dekorasjoner har 

vært utsatt for komplekse forvitringsfenomener gjennom århundreder.  

 Noen steintyper er mer holdbare enn andre. Det har man erfart til fulle ved alle 

middelalderkatedraler. Av 27 steintyper på Kölnerdomen finnes f.eks. en notorisk 

forvitringsutsatt sandstein som man i mange år har måttet bytte ut med detaljer 

laget av mer bestandig basalt (lavastein). Selv om det kan høres drastisk ut å skifte 

ut sandstein med basalt, skal vi huske på at det i Köln også er benyttet andre 

vulkanske steintyper. På Nidarosdomen har vi også notorisk forvitringsutsatte 

steintyper blant de omkring 30 som er benyttet utendørs. Dette gjelder spesielt 

klebersteinene fra Grytdal ved Støren og Bjørnå ved Mosjøen. Begge ble benyttet 

under restaureringen; Grytdal fra 1869 til 1892 og Bjørnå fra 1897 til 1958. 

 Lite bestandige varianter av Grytdalstein forvitrer nesten uasett hvor de 

befinner seg i kirken, altså mer eller mindre uavhengig av eksponerings-

forholdene. Dette er fordi steinen inneholder store mengder kis (magnetkis) som 

Inneklima ved Barokkorgelet, Nidarosdomen 1998
Målinger hver time ved hjelp av Tinytag-instrumenter
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Forvitret 
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nordsiden av 

koret 

 

 

 

Bjørnåstein tåler 

ikke fukt og frost 

 

 

 

 

 

 

regelrett ruster og skaper ødeleggende salter ved eksponering for luft. Hvis 

Grytdalstein forvitrer, så forvitrer den mer eller mindre fullstendig; dvs. at det ikke 

bare er overflaten som blir angrepet. Spesielt i koret, der steinen er mest benyttet, 

har man store problemer med Grytdalstein – ved en opptelling nylig kom man 

frem til at mer enn 600 enkeltstein bør byttes ut. Dette gjelder alt fra enkle kvadre 

til skulptur. Vi antar at et tilsvarende antall stein ble byttet ut omkring 1920, noe 

som viser at Grytdalstein har vært problematisk fra like etter at den ble satt inn i 

konstruksjonen (koret ble ferdig i 1890). Hvis man ikke bytter ut de aktuelle 

steinene, vil man på sikt få problemer med konstruksjonen som sådan, fordi 

lekkasje-, frost- og saltbelastningene i områdene omkring blir store. 

 

 

 

 Bjørnåstein forvitrer på en helt annen måte enn Grytdalstein. Enkelt fortalt tåler 

ikke steinen fukt og frost. Det betyr at kvaderstein i slett vegg klarer seg utmerket, 

mens eksponerte detaljer som dekk, bånd, lister, fialer, ornamenter og skulptur 

etter relativt kort tid blir meget ødelagte og kan falle ned fra store høyder. Generelt 

kan vi si at Bjørnåstein i eksponerte detaljer har en levetid på 30-50 år, spesielt på 

tverrskipet, hovedtårnet og skipet. Vi har ennå ikke en full oversikt over hvor 

mange utskiftningskandidater av Bjørnåstein som finnes. Mange detaljer har vært 

skiftet ut siden omkring 1970, men det er fortsatt hundrevis av ødelagte detaljer 

igjen. Bjørnåstein bør i mange tilfeller byttes ut av samme årsaker som 
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Fra Kvikne til 

Klungen? 

 

 

 

 

Grytdalstein, men et viktig poeng er at siden Bjørnåstein ikke inneholder skadelige 

salter, skapes det ikke ødeleggende saltforvitring i områder omkring forvitret 

stein. 

 Å finne god stein til utbytting er et stort problem. Det er usikkert om man i 

fremtiden kan benytte stein fra NDRs steinbrudd på Kvikne, siden arbeidet der er 

stoppet av vernemyndighetene. For tiden holder NDR på med geologiske og 

arkeologiske undersøkelser med tanke på å gjenåpne domkirkens middelalderske 

klebersteinsbrudd på Klungen i Melhus, men det er sannsynlig at denne steinen 

pga. kløv (”skifrighet”) ikke vil egne seg til de mest utsatte/eksponerte detaljene 

på kirken. Derfor er det nødvendig å også undersøke mulighetene i andre 

klebersteinsbrudd i Norge. 
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”betongsyke”... 

 

 

 

 

 

Forvitring II: Skader knyttet til bruk av Portlandsement 

Ovenfor ble det nevnt at betong siden 1800-tallet er blitt mye brukt i forbindelse 

med restaurering av middelalderkatedraler (og andre gamle steinbygninger). 

Betong er en blanding av Portlandsement og grov sand/pukk, mens hva vi kaller 

”sementmørtel” er en blanding av Portlandsement og finere sand. Til 

Nidarosdomen kom sementmørtelen allerede da restaureringen startet i 1869. I 

begynnelsen ble den benyttet som et tilsetningsprodukt for å gjøre tradisjonell 

kalkmørtel sterkere, men etterhvert tok den over som enerådene materiale til bruk i 

fuger og murkjerner. Også armert betong er benyttet på kirken, i toppetasjene på 

vesttårnene – de yngste delene av katedralen. 

 Vesttårnene illustrerer godt hva som kan skje når sementmørtel og betong 

benyttes sammen med naturstein på en bygning der mange steindetaljer ligger 

åpne mot været. Siden sementen er ufleksibel og ”hard”, dannes det sprekker og 

riss mellom fuger og stein pga. bevegelser i bygningen (forårsaket av setninger, 

vind, temperaturvariasjoner etc.). Sprekkene blir dermed lekkasjepunkter – og 

vannet får trenge inn i murverkskonstruksjonen. Siden sement inneholder store 

mengder løselige salter vil disse felles ut når vannet kommer til overflaten og 

fordamper, enten inne i bygningen eller under lekkasjepunktene utendørs. Saltet 

har den egenskap at det ”spiser” opp overflaten på mange steintyper; man får det 

som kalles ”saltforvitring”. Spesielt det søndre vesttårnet er meget sterkt skadet av 

slike prosesser; tårnet anses i dag som det sted på katedralen der 

forvitringshastigheten er høyest. Heldigvis er det ikke stor fare for å miste 

verdifulle steindetaljer ennå. Men siden selve konstruksjonen er alvorlig truet, er 

prognosen at det innen en tiårsperiode må utføres et omfattende 

restaureringsarbeide her. Et tilleggsproblem i tårnet er at selve den armerte 

betongen også er i sterk nedbrytning. ”Betongsyke” har man med andre ord ikke 

bare på moderne brokonstruksjoner og balkonger, men også i Nidarosdomen. 

 Variasjoner over disse prosessene finner vi på de fleste deler av domkirken. Et 

tilleggsproblem finnes på deler der det også finnes andre salter enn de som dannes 

fra Portlandsement. ”Sementsaltene” reagerer nemlig kjemisk med salter fra stein 

(spesielt Grytdalstein) og svoveldioksyd fra luftforurensing (se under) og danner 

enda skadeligere salter. Slike prosesser har vi bl.a. på den sterkt forvitrede 

vestveggen av kapittelhuset (innvendig), i korets øvre deler (inne og ute) og flere 
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Vanskelig å fjerne 

sementmørtel 

 

steder på oktogonen. 

 Det finnes mange tilfeller der tilstedeværelse av sementmørtel ikke gir opphav 

til alvorlige saltforvitringsskader. På slike steder finner vi imidlertid ofte andre 

skader som skyldes sementbruken. Et problem er at sementen ikke bare er 

ufleksibel og hard, men også tett. Dette vil si at når fukt på en eller annen måte har 

fått tilgang til bygningskonstruksjonen, så får den vansker med å komme ut igjen; 

murverket får med anre ord ikke anledning til å tørke opp skikkelig. I slike tilfeller 

kan man få nedbrytning av kalkmørtelkjernene i veggene, man kan få ekstra 

frostbelastning og forvitring der stein skaller av langsetter fugene. 

 

 

 

 Som man forstår av denne lange listen over sementmørtelens skadevirkninger, 

blir det i fremtiden en viktig oppgave å fjerne sementen der den gjør mest skade, 

og erstatte den med kalkbaserte mørtler. Dessverre er det ikke helt enkelt å utføre 

slikt arbeide; både fordi sementen vanskelig lar seg fjerne uten å skade 

omliggende stein, og fordi det krever at vi utvikler spesielle kalkbaserte mørtler til 

de aktuelle formålene. Totalt sett betyr dette satsning på forskning og utvikling, 

samt en styrkning av murerhåndverket ved NDR (se også senere). 

 

 

 

 

Mange 

forvitringsårsaker 

 

Forvitring III: Kompleks forvitring av murverk og dekorasjoner 

Når vi benytter uttrykket ”kompleks forvitring” menes med dette forvitring som 

ikke så enkelt lar seg forklare kun med dårlig steinkvalitet eller bruk av 

sementmørtel. Disse faktorene kan bidra til forvitringen, som i tillegg har andre 

årsaker. Årsakene kan være luftforurensning, spesielle eksponeringsforhold, 

endring av eksponeringsforhold over tid, dårlige restaureringer/konserveringstiltak 
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tidligere, ulike behandlinger (som bemaling) tidligere osv. 

 Generelt gjelder altså at det er en kompleks samvirkning mellom ulike faktorer 

som over tid skaper forvitringen. Her er det viktig å merke seg det historiske 

perspektivet. Noen skader kan virke meget aktive og dermed synes å 

rettferdiggjøre tiltak, men hvis man studerer det historiske forløpet kan det vise 

seg at skadene ikke har endret seg mye på 100 år eller mer. Omvendt kan skader 

som virker gamle likevel være aktive eller ha endret seg mye i løpet av de siste 

årtier. 

 Komplekse forvitringsskader er stort sett knyttet til gjenstående 

middelalderdeler av Nidarosdomen. Dette er ganske naturlig siden det 

nødvendigvis er disse delene som har vært utsatt for den mest langvarige og 

mangfoldige påvirkning fra omgivelsene. To forhold krever spesiell 

oppmerksomhet, nemlig tidligere behandlinger og luftforurensning. Av tidligere 

behandlinger er det ofte ulike former for maling og kalking, samt fjerning av slike 

lag under restaureringen, som skaper komplikasjoner. Vi antar at svært mange 

dekorasjoner på en eller annen måte var bemalt i middelalderen; helt sikkert er det 

at både dekorasjoner og murverk ble overkalket og malt med ”blågrå stenfarge” et 

utall ganger siden reformasjonen (1537). Generelt virket malingen beskyttende på 

steinene og det var derfor vanligvis ingen god idé å fjerne den så fullstendig som 

man gjorde under restaureringen. Man benyttet dessuten ”harde” og skadelige 

metoder til fjerningen, enten lut og saltsyre eller hammer og meisel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etter fjerningen lå steinene mer åpne for vær og vind, og ikke minst for den 

begynnende luftforurensning i Trondheim. Luftforurensning i form av 

svoveldioksyd, som er skadelig for stein, startet mot slutten av 1800-tallet, nådde 

en topp i industrialiseringens tøffeste periode mellom 1950 og 1970, for så å synke 

kraftig på 1980-tallet. Svoveldioksyd-nivået har imidlertid aldri vært høyt i 

Trondheim; som et eksempel kan det nevnes at det i 1973 lå på det høyeste med 

gjennomsnittelig ca. 40 mikrogram pr. kubikkmeter luft om vinteren (når nivået er 

som høyest). På den samme tiden var nivået sterkt synkende i Köln og lå på over 

100 mikrogram pr. kubikkmeter luft regnet over hele året. I dag er nivået i 

Trondheim sannsynligvis lavere enn på slutten av 1800-tallet. Det viktige i denne 

sammenheng er at den rensede middelaldersteinen sannsynligvis var langt mer 

utsatt for luftforurensning enn ny stein satt inn i katedralen under restaureringen. 

 Det er i dag 5-600 figurative middelalderskulpturer igjen på Nidarosdomen. 

Svoveldioksyd i Trondheimsluften siden 1800
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Middelalderdeler 

nedprioritert 

 

 

Dessuten finnes det tusenvis av dekorative middelalderske arkitekturelementer. 

Alle forvitrer i større eller mindre grad, men det er vanskelig å gi en samlet 

vurdering av tilstanden fordi vi ennå ikke engang har oversikt over nøyaktig hvor 

mange skulpturer og ornamenter det dreier seg om. For tiden pågår det 

katalogiseringsarbeide nettopp på dette området. Hva vi kan si er at konsollhoder 

på tverrskipet og oktogonen sannsynligvis er noen av de mest kritisk forvitrede 

skulpturene. På tverrskipet (f.eks. Olavskapellet of Mikaelskapellet) vet vi også at 

forvitringen har skutt voldsom fart etter restaureringen i forrige århundre. I tillegg 

til faktorene nevnt over synes det klart at Christies omlegging av takene (kortere 

takutspring) har vært en sterkt medvirkende årsak til at forvitringen har økt. 

 

 

 

 Dette viser at man ved fremtidig behandling ikke bare må ta hensyn til 

skulpturene selv, men også til deres umiddelbare omgivelser – man må f.eks. 

vurdere om tak skal legges om. Tilsvarende gjelder også når det er snakk om 

kvadersteinsmurverk. Slikt murverk kan ved første øyekast synes ”anonymt”, men 

vi skal huske på at det er vår viktigste kilde til studiet av middelaldersk 

byggeteknikk. Dessuten finnes et et enormt antall steinhuggermerker og 

inskripsjoner her – flere enn i svært mange middelalderkatedraler i Europa. 

Middelaldersk kvadersteinsmurverk krever med andre ord behandling på linje med 

middelalderskulpturen; man skal være veldig forsiktig med å skifte ut selv sterkt 

forvitrede deler. 

 Vedlikeholdet på de middelalderske delene av domkirken har vært nedprioritert 

i lang tid. Det har riktignok vært utført restaureringsarbeid her (mindre enn på 

gjenreiste deler), og i slike tilfeller har det dreid seg om utskiftning – faktisk er det 

blitt skiftet ut flere middelalderske originalskulpturer i løpet av de siste 30 år enn i 

løpet av 100 årsperioden fra restaureringen startet til 1969. For å endre denne 

trenden kreves ikke bare at man kritisk vurderer bevaringsfilosofien, men også at 

man satser på en styrkning av konservatorkompetansen ved NDR. I dag har ikke 

bedriften steinkonservator som kan rense og konsolidere stein med anerkjente 

metoder, og drive praktisk utvikling av nye metoder for konservering av 

kleberstein. 
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30 årsverk på 

glassmaleriene i 

koret 

Problemer med glassmalerier 

I motsetning til steinskulpturen finnes det ikke middelalderske glassmalerier i 

Nidarosdomen. Likevel har kirken en gjennomført glassmaleriprakt fra 

restaureringsperioden. I den første fasen av restaureringen ble malerier til 

kapittelhuset, oktogonen og koret laget i England. ”Renessanse-malerier” som 

Gustav Vigeland kalte dem, ”ikke et trekk eller en linje gotikk”. ”Gotiske” 

glassmalerier, spesielt inspirert av de middelalderske maleriene i Chartres, skulle 

det imidlertid bli senere, etter at Gabriel Kielland i 1907 startet sitt livsverk ved 

Nidarosdomen. Helt til 1934 holdt han på; da hadde de aller fleste vinduer i kirken 

fått fargesprakende malerier med stram ikonografisk oppbygging med bibelske 

motiver. Glassmaleriene laget i England ble også byttet ut med Kiellands 

kunstverk. Fra 1970-tallet har Oddmund Kristiansen komponert moderne abstrakte 

glassmalerier, spesielt til ulike kapeller og åpninger i trappetårn. 

 

 
 

 Glassmaleriene i Nidarosdomen er unge og det er til nå ikke observert 

langtidsskader i form av intens kjemisk forvitring eller sterke skader av 

luftforurensning. Likevel har maleriene en rekke skader som glassverkstedet 

driver kontinuerlig behandling av. Skadene er i første rekke knyttet til sterk 

utbuling forårsaket av temperaturvariasjoner (spesielt på sørsiden av kirken) og 

uheldige innsettingsmetoder. Får utbulingen utvikle seg langt nok blir det gjerne 

brekasjeskader, dvs. oppsprekking av glass. Videre er vandalisme ofte et problem, 

f.eks. ved at folk knuser vinduene med steinkasting. Et problem er også at 

Kielland, etter å ha laget relativt mørke glassmalerier til koret, måtte tone ned 

fargene på maleriene i tverrskipet, som var laget tidligere. Nedtoningen ble utført 

med uheldige metoder; de fleste av de nedtonede glassmaleriene må derfor 

restaureres. 

Det er mange glassmalerier i Nidarosdomen og det finnes ingen oversikt over 

hvor mye arbeid en restaurering vil innebære. I forbindelse med planene om 

restaurering av koret (se under), er det imidlertid foretatt foreløpig tilstands-

undersøkelse her. Det viser seg at glassmaleriene er så skadet at man vil trenge 

omlag 30 årsverk bare på restaurering av aktuelle malerier på denne delen av 

kirken. Om grunnene til at arbeidet vil ta så lang tid, se ”faktarute” om 

restaurering av glassmaleriene på neste side. 
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Restaureringen foregår etter tradisjonelle hånd-
verksmetoder i glassverkstedet hvor to personer er 
ansatt. Hvert glassmaleri i vinduene på f.eks. koret 
og skipet består av 1500-2000 glassbiter festet 
sammen med bly. Restaureringen er meget tid-
krevende, ikke minst pga. det store antall glassbiter, 
men også fordi hvert ledd i restaureringen kan 
innebære mange gjentakelser av samme håndverks-
prosess. Som innen all restaurering er et overordnet 
prinsipp respekt for kunstverket og å unngå å påføre 
skade under restaureringen. 
 
Innfesting av glassmaleriene 
Glassmaleriene har et ”grindverk” av smijern/støpejern 
for å holde glassbiter og bly på plass. Grindverket kan 
ha en ramme av tre som er festet i spor i murverket 
rundt vinduene på kirken, men det kan også være festet 
direkte i murverket ved hjelp av sementmørtel. Vinduene 
er dessuten kittet fast i trerammene. Nyere glassmalerier 
har oftest messingrammer. Siden endel av utbulings- og 
brekasjeskadene (se under) skyldes krymping av 
trerammene, bør man i fremtiden vurdere om de verst 
utsatte glassmalerier skal få messingrammer. Hver 
enkelt glassbit er festet til de tilstøtende med blyprofiler 
og dessuten kittet fast. 
 
Typiske skader 

 Utbuling av glassfelt og tilhørende brekasjeskader,  
bl.a. pga. generelt for trang montering i trerammene, 
dessuten spesielt på sørsiden av kirken pga. store 
temperaturvariasjoner 

 Brekasje forårsaket av setninger i murverket 

 Brekasje forårsaket av uhell og vandalisme (stein- og 
snøballkasting, skyting etc.) 

 Kontursvikt (løsning av sorte konturstreker), toningsfeil 
og luftbobler i glasser 

 Krymping, uttørking og råte i trerammer 

 Brudd i blyprofil (bl.a. i tilknytning til setninger i 
murverket, jfr. Rosevinduet/Vestfronten) 

 
Nedtaking av skadd glassmaleri 
Nedtaking foregår fra stillas og må foretas med stor 
forsiktighet. Det er spesielt vanskelig å ta ut malerier 
som er murt inn med hard sementmørtel (jfr. borttaking 
av sementfuger i murverk). Dessuten kan det være 
problematisk å løsne gammelt kitt, spesielt blyglasskitt. 
 

Behandling av grindverk og rammer 
Grindverk av jern blir skrapt, behandlet med arkanol 
(tidligere ble blymønje benyttet) og tilslutt lakkert med 3-4 
strøk. Ved innsetting blir det i dag kun benyttet kalkmørtel. 
Ved råte i trerammer blir aktuelle deler skiftet ut. Ellers blir 
trerammene skrapet for gammel maling og mettet med  
terpentin og linolje (opp til 24 strøk!). Sporet hvor 
glassmaleriene er festet blir videre freset ut (1-2 mm) for å 
gjøre det vidt nok til ny innsetting, og unngå utbuling. 
Trerammene blir boltet fast til murverket med 
messingdybler. 
 
Behandling av glass 
Behandling av glass foregår på flere forskjellige måter, alt 
etter skadenes art og omfang og tilgjengelighet av nytt 
glass. Generelt blir det i hvert enkelt tilfelle vurdert om 
knuste glassbiter kan festes med bly eller om det må 
settes inn nytt glass. Ved utbuling av glassfelt blir det 
foretatt full demontering av glassbiter og blyprofiler. Alle 
glassbiter renses dessuten mekanisk med skalpeller og 
myke børster for å fjerne gammel kitt og støv/skitt. Ved 
bleket glass (”dårlig” glass) blir vanligvis glassbitene 
erstattet. Følgende muligheter finnes for produksjon av 
nye glassbiter som skal settes inn: 
1. Hvis opprinnelig glass finnes på lager blir det foretatt 

konturering og toning av dette. 
2. Hvis opprinnelig glass ikke finnes blir nytt glass 

produsert ved hjelp av å smelte inn pigment så glasset 
blir så likt det opprinnelige som mulig. 

3. Hvis originalt glass finnes, men er for mørkt, blir fargen 
justert ved hjelp av etsing med flussyre. 

Å smelte inn pigment i glasset betyr å fargesette glasset, 
mens toning utføres på glassoverflaten (en sintrings-
prosess) for å bestemme lysmengde gjennom glasset. 
Tegning av kontur og toning blir gjort på grunnlag av 
eksisterende glassbiter, eller fotografier og sjabloner i 
arkivet. Dette er en prosess i seks trinn: 1) tegning av 
kontur; 2) første brenning; 3) første toning (oksyd på 
glassoverflaten); 4) andre brenning; 5) andre toning; 6) 
tredje brenning. Toningen gir en silkematt overflate fri for 
reflekser. 
  
Behandling av blyprofiler 
Blyprofilene er en legering av bly og tinn. Alt bly blir laget 
av NDR selv. Man benytter seg av gammelt takbly støpt i 
barrer. Urenheter i blyet forsvinner ved smelting/omrøring 
av blyet. Deretter blir det støpt råblyprofiler som er 
utgangspunktet for trekking av de endelige tre typer 
blyprofiler til å feste glass med. Før man setter vinduene 
på plass igjen i kirken blir glassbiter og blyprofiler montert 
og blyfuger loddet fast. Dessuten blir blyet patinert ved 
hjelp av terpentin og tidkrevende skuring med skurebørster 
og sagflis. Nødvendig kitting blir også foretatt. 
 
Dokumentasjon 
Man har fotografier av hvert glassmaleri i kirken. All 
restaurering blir dokumentert ved hjelp av tegninger 
(blydelingstegninger/sjablon) og notater knyttet til 
tegningene. Det er ønskelig i nær fremtid å forbedre 
dokumentasjonen ved hjelp av fotografering av bakside og 
forside før nedtaking, samt innlegging av 
blydelingstegninger, skriftlig materiale (og evt. fotografier) i 
egen database. 
 
Behandling av åpne vinduer der glassmaleriet er til 
restaurering 
Vanligvis blir det satt opp en treplate i vinduet når 
glassmaleriet er til restaurering. I fremtiden er det ønskelig 
å montere opp transparent fotografi av det aktuelle 
maleriet under restaureringsprosessen, slik man f.eks. gjør 
det i Chartres. 
 
Tidsbruk 
Det går med mest tid til demontering av glassmaleriene, 
ofte kan slike prosesser ta måneder. Videre er rensning og 
selve restaureringen meget tidkrevende, men selvsagt 
avhengig av skadenes art og omfang. Montering av ett 
enkelt ferdig restaurert vindu tar vanligvis ca. 1 uke. 

 

Restaurering av 

glassmalerier i 

Nidarosdomen 

Inntoget i Jerusalem. Glassmaleri i koret 
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Forslag til restaureringsprinsipper for fremtiden 

 

Vi har sett i kapitlene ovenfor at det er store forskjeller på Nidarosdomens 

middelalderdeler og gjenreiste deler, både når det gjelder konstruksjon, design og 

skadeproblemer. Mens de typiske problemene på de gjenreiste delene er knyttet til 

stabilitet, vannlekkasjer, nedfall av stein og ”dårlige” materialer, er det langt mer 

komplekse forvitringsskader som er typiske på middelalderdelene. Her er det 

heller ikke store sikkerhetsproblemer. Enkelt sagt er naturens nedbrytende krefter 

svært aktive på de gjenreiste delene, mens de er langsommere og mer mangfoldige 

på middelalderdelene. Dette forstår man også når man vet at mange gjenreiste 

deler befinner seg i høyden og er sterkt utsatt for vær og vind – og 

gravitasjonskrefter. 

 Disse forhold er viktige å ha i mente når vi under skal gi et forslag til 

restaureringsprinsipper for fremtiden. Et forslag til restaureringsprinsipper 

innebærer i praksis en modifisering av internasjonalt anerkjente doktriner for bruk 

på Nidarosdomen. Slike prinsipper er gjengitt i en lang rekke chartre og 

deklarasjoner. Felles for de fleste er at de bygger på Venice Charter fra 1964, men 

at de er mer fleksible og legger større vekt på bruk og bevaring av 

håndverkstradisjoner enn hva som var tilfelle i 1964. Det foregår en kontinuerlig 

internasjonal debatt om restaureringsprinsipper. Vi anser det som viktig at også 

NDR deltar aktivt i denne debatten, ikke minst for å kunne videreutvikle de 

forslag som presenteres under. 

 Forslagene nevnt under tar utgangspunkt i murverk, dekorasjoner og skulptur – 

og det er kun overordnede retningslinjer som behandles. Først vil vi presentere en 

generell metodikk for restaureringsarbeid. 
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Generelle retningslinjer – metodikk 

 

Uansett hvordan restaurering av de ulike bygningsdeler tenkes gjennomført – ved 

hjelp av tradisjonell restaurering med mye steinutbytting som det ene ytterpunktet 

eller konservering med vekt på minimale inngrep som det andre – trenger vi en 

metodikk for å kunne gjøre gode valg. Stikkordet er forundersøkelser, noe NDR 

har prøvd ut i praksis gjennom restaureringsarbeidet på Stavanger domkirke de 

siste par år. ”Stavanger-modellen” inneholder følgende trinn: 

 

1. Oppmåling (stein for stein) 

2. Bygningshistoriske undersøkelser 

3. Tilstandsundersøkelser og prognoser for skadeutviklingen 

4. Plan for restaureringen 

5. Utførelse av restaureringen 

6. Oppfølging/plan for oppfølging 

7. Dokumentasjon av hele arbeidet 

 

Utførelse av de enkelte trinn kan gjøres på et utall forskjellige måter og er 
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Utførelse som 

passer NDR som 

organisasjon 

 

 

 

 

 

beskrevet i hundrevis av publikasjoner om restaurering. Det viktige for NDR er at 

man finner en form som ikke bare passer den enkelte bygning eller bygningsdel, 

men som også passer for bedriftens organisasjon. Når man etterhvert skal starte 

med tilsvarende arbeider på Nidarosdomen er det naturlig at erfaringene fra 

Stavanger brukes og utvikles videre. 

 Vedlikehold (f.eks. utbedring av lekkasjer) og ulike former for sikring (f.eks. 

brannsikring og sikring av marmorsøyler) må også inngå som endel av den 

generelle metodikken; som tiltak man nødvendigvis alltid må vurdere først, slik at 

man begrenser nedbrytningshastighet og hindrer ulykker og katastrofer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syklisk utbytting 

av skadde partier 
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Restaureringsprinsipper for bygningsdeler fra gjenreisningsperioden 

 

Fra et restaureringssynspunkt er det nesten umulig å forestille seg at man kan 

”fryse” tilstanden til murverk og dekorasjoner på mange av de gjenreiste delene – 

dvs. konservere dem på stedet uten å bytte dem ut. Til det er forvitringen, spesielt 

når det gjelder stein fra Grytdal og Bjørnå, kommet for langt. For å bøte på 

sikkerhetsproblemene og samtidig ivareta kirkens helhetlige arkitektoniske preg, 

kan man derfor tenke seg å utføre arbeidene som man ”alltid” har gjort på 

Nidarosdomen og andre store katedraler, nemlig å drive med syklisk utbytting av 

skadde partier. Dette ivaretar og viderefører også restaureringsarbeidenes 

håndverkstradisjon som er utviklet siden 1869. Denne tradisjonen gjenreiste 

kirken, og er derfor også særdeles veltilpasset for restaurering av de aktuelle 

delene (øvre deler av koret, hovedtårnet, deler av tverrskipet, skipet og 

vestfronten/vesttårnene). 

 Hvis det blir nødvendig med større sikkerhetstiltak som involverer 

bygningsmessige forandringer (kan være aktuelt for koret og 

vestfronten/vesttårnene), må utførelsen vurderes etter nødvendige utredninger om 

stabilitet. 
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Restaureringsprinsipper for bygningsdeler fra middelalderen 

 

Siden det er så store forskjeller mellom de nye og de gamle delene, er det ikke gitt 

at den over nevnte metodikken er like tilpasset for restaurering av 

middelalderpartiene. Dessuten er det verd å huske på at de middelalderske delene 

har utallige spor etter århundrers påvirkning fra mennesker og naturen – de er et 

viktig ”arkiv” for historisk kunnskap, f.eks. når det gjelder middelaldersk 

håndverk, steinhuggermerker, innskrifter og tidligere bemaling av kirken. I 

motsetning til de gjenreiste delene, ser de gamle delene også virkelig gamle ut – 

en ikke uvesentlig verdi ved en steinkatedral. 

 Siden 1869 har man som nevnt suksessivt byttet ut forvitret 

middeladermurverk, og ikke minst forvitrede middelalderskulpturer og erstattet 

med kopier. De gamle skulpturene som er igjen har ikke vært gjenstand for 

vedlikehold og konservering på årtier og mange er nå i svært dårlig forfatning. 

Sett i forhold til hvordan man med silkehansker behandler middelalderskulptur på 
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Middelalder-

skulptur har det 

verst 

 

 

 

 

 

Christies tak vs. 

skulpturen 

 

 

 

 

 

 

 

Stort rom for 

viderutvikling av 

prinsippene 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsippene må 

tilpasses det 

aktuelle problem 

muséene våre, også NDRs eget museum i Erkebispegården, må man betrakte det 

hele som litt av et paradoks: Middelalderskulpturer som faktisk står på sine 

opprinnelige plasser i bygningen har det verst av alle! Det vil derfor nå være 

nødvendig å gjøre et krafttak for å utvikle kunnskap og kompetanse for å bevare 

skulpturene – sammen med arkitekturdekorasjoner og murverk – der de hører 

hjemme: på bygningen selv. 

 Vi støter imidlertid raskt på et problem, nemlig det faktum at takkonstruksjoner 

og vannavrenningssystemer fra Christies tid bidrar til å bryte ned underliggende 

skulptur og murverk fra middelalderen (og fra gjenreisningsperioden). Det blir 

derfor nå påkrevet å diskutere om man kan forandre Christies takkonstruksjoner 

eller om man skal anse dem som historisk for verdifulle til at man kan røre ved 

dem. Selvsagt er det også mulig å tenke seg mindre omfattende 

beskyttelsesløsninger enn forandring av tak. 

 

 

Videre diskusjon om restaureringsprinsipper 

 

Til tross for at NDR pr. i dag vil anbefale restaureringsprinsippene som er gjengitt 

over, er det fortsatt stort rom for diskusjon og videreutvikling av prinsippene. Ikke 

minst vil det være ønskelig å gå nærmere inn på om prinsippene skaper et kunstig 

skille mellom gjenreiste deler og middelalderdeler. I denne sammenheng må man 

imidlertid også ta Kulturminneloven og Riksantikvarens tolkning av denne i 

betraktning. Selv om Nidarosdomen naturligvis må ses på som en enhet i forhold 

til loven, kan man også tolke den dithen at middelalderdelene (før 1537) har krav 

på et sterkere vern enn de gjenreiste delene. 

Uansett hvordan de fremtidige diskusjoner vil forløpe, er det selvsagt at 

restaureringsprinsipper kun må ses på som retningsgivende. Ved praktisk 

restaureringsarbeid vil man oppleve alle mulige overganger mellom temmelig 

uberørte, rensede, etterhuggede, restaurerte eller rekonstruerte middelalderdeler – 

og helt klare gjenreiste deler. Derfor må også inngrepene tilpasses det aktuelle 

problem man står overfor. Og dessuten er det også den aktuelle tilstanden og 

skadeprognosene av stor betydning for om de retningsgivende prinsippene kan 

følges eller ikke. 

Det bør arbeides aktivt med videreutvikling av restaureringsprisippene og 

mulighetene for å følge dem opp i praktisk arbeid. Dette kan gjøres ved faglig 

diskusjon og seminarer både internt og med eksterne partnere. NDR vil ta initiativ 

til et seminar om dette i løpet av år 2000. 
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Mangfold av 

tiltak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiske tiltak for å løse skadeproblemene 
 

Problemene med Nidarosdomen er mangfoldige – derfor må nødvendigvis de 

praktiske tiltak for å løse problemene bli mangfoldige. Under behandles kort de 

viktigste prosjekter og tiltak som må til. Først presenteres ulike utredninger som 

berører hele kirken og som trengs som basis for det praktiske restaurerings-

arbeidet. Dernest gjennomgås de viktigste praktiske restaureringstiltak som kan 

tenkes på de ulike bygningsdelene. Til sist knyttes noen kommentarer til hva de 

foreslåtte tiltak innebærer for NDR som organisasjon og for utvikling av bedriften 

som nasjonalt kompetansesenter; dvs hvordan de berører de ulike 

håndverksfagene, museums- og forskningsavdelingen og ledelsen. Tidsplaner og 

estimerte kostnader for de enkelte prosjekter er behandlet til sist i rapporten. 

 

 

 

 

 

Utredninger som 

grenser til 

forskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygningstekniske utredninger og inngrep 

 

En rekke problemer ved domkirken kan ikke løses uten omfattende utredninger. 

Dette gjelder oppmåling av kirken, stabilitetsvurdering, brannsikring og 

inneklima/varmeanlegg. Felles for disse oppgavene er at de grenser mot forskning 

og vil måtte involvere svært mye ekstern hjelp av aktuelle fagmiljøer i Norge eller 

utlandet.  Siden det på alle disse feltene finnes kompetanse på NTNU, vil én 

mulighet være å søke samarbeide i form av et større paraplyprosjekt. Kontakter er 

allerede tatt i forbindelse med oppmåling av kirken. 

 Når det gjelder nødvendige utredningsoppgaver som anses å ligge under NDRs 

primære fagområder, er disse behandlet senere (gjelder spesielt konservering av 

kleberstein, stein- og mørtelproduksjon – også her trengs det hjelp av eksterne 

fagmiljøer). 

 I dette kapitlet behandles også andre sentrale bygningstekniske felter, nemlig 

løsning av sikkerhetsproblemer forbundet med nedfall av stein, løsning av 

lekkasjeproblemer og takkonstruksjoner, samt stillasbygging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nidarosdomen 

fortjener 

oppmåling! 

 

 

 

 

Oppmåling av kirken 

Med unntak av Fischers grunnplan fra 1942-43 og noen mindre tegninger, er 

Nidarosdomen ikke målt opp. Det finnes riktignok et enormt antall fasade- og 

detaljtegninger, men felles for nesten alle disse er at de ble utført før 

gjenreisningen av de respektive bygningsdeler og dermed ikke viser situasjonen 

etter at arbeidet var gjennomført. Dessuten er det svært få eller ingen tegninger 

som viser fasadene i stein-for-stein-format 

 Både på grunn av at Norges nasjonalmonument fortjener en skikkelig 

oppmåling og fordi all erfaring viser at restaureringsarbeid gjøres mer effektivt 

ved hjelp av gode oppmålingstegninger, er det helt nødvendig å utføre dette 

arbeide umiddelbart. I utlandet, spesielt i Tyskland og Sveits, er en stor del av 

katedralene i de senere år målt opp stein for stein ved hjelp av fotogrammetri. 

Fotogrammetri er fortsatt en omdiskutert metode, og i NDRs Stavanger-prosjekt 

ble det derfor valgt å foreta manuell oppmåling av korets tre fasader (stein for 

stein). I forhold til Stavanger domkirke er Nidarosdomen mye større og mer 
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manuell metode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogrammetrisk 

oppmåling av 

oktogonens 

østkapell med 

kartlagte 

forvitringsformer. 

Dette er den enste 

delen av Nidaros-

domen som er 

fotogrammetrisk 

oppmålt (1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

kompleks. Derfor vil godt utført fotogrammetri sannsynligvis være mer nøyaktig 

når det gjelder omrisset av de enkelte fasader/bygningsdeler. Når det gjelder de 

enkelte kvaderstein, dekorasjoner og skulpturer stiller saken seg annerledes. Bare 

en meget erfaren konstruktør vil være i stand til å gjøre denne delen av arbeidet 

med like stor nøyaktighet som en manuell oppmåling kan gi. Derfor vil vi prøve å 

kombinere de to metodene. Forhåpentlig vil det bli mulig å utføre den 

fotogrammetriske delen ved NTNU (Institutt for kart og oppmåling). Den 

manuelle delen vil bli utført av NDRs egne folk (spesielt steinhuggerne). 

 

 

 
 

 

 Et viktig mål vil være å digitalisere all informasjon fra oppmålingsprogrammet 

slik at man på sikt blir i stand til å presentere hele kirken i en tredimensjonal, 

digital oppmålingsmodell. Knyttet til ulike databaser vil en slik modell kunne 

brukes som utgangspunkt for effektiv lagring og innhenting av informasjon om 

 Pulverisering  

av stein 

 Delaminering 

av stein 

 Svakt relieff 

 

 Sterkt relieff 

 

 Sorte hinner 

(gips) 

 Sorte skorper 

(gips) 

 Hvite skorper 

(kalkspat) 

 Biologisk vekst 

 

 Murverkssprekk 

 

 Saltutblomstringer 
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Nidarosdomen 

informsjons-

system? 

historie, materialer, restaureringsarbeid osv. på de enkelte bygningsdeler. Ikke 

minst vil modellen kunne benyttes for presentasjon av arbeidet på katedralen for 

det interesserte publikum. Slike systemer er under utarbeidelse enkelte steder i 

Europa (f.eks. Vitoria Cathedral Information System i Baskerland, Spania). For 

vår del vil det være naturlig å få bistand til utarbeidelsen ved NTNU. 
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Setninger målt fra 

1952 til 1980 – 

hva nå? 

 

 

 

 

 

 

Fagverket i koret: 

virker det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolkning av 

målinger viktig 

 

Stabilitetsmålinger og tolkning av stabilitet 

Enkelte bygningsdeler, spesielt koret og vestfronten/vesttårnene, samt vestre deler 

av skipet, kan ikke restaureres på en tilfredstillende måte uten at det utføres 

vurdering av stabilitet. Vurdering av stabilitet er dessuten nødvendig for å 

gjennomføre sikringstiltak slik at liv og helse ikke står i fare når man oppholder 

seg inne i katedralen. 

 Vurdering av stabilitet består både av ulike målinger og tolkninger av disse sett 

i lys av bygnings- og restaureringshistorien. Med målinger menes: 

 

 Setningsmålinger (presisjonsnivellement) 

 Deformasjonsmålinger (f.eks. utglidning og utbuling av vegger) 

 Sprekkemålinger 

 

Et meget omfattende program for setningsmålinger ble utført av Martin Hetland 

ved NTH i perioden 1951 til 1980. Dette betyr at man har et unikt 

referansemateriale å sammenligne med når nye målinger skal foretas. Det var 

opprinnelig planlagt å utføre nye målinger i 1990, men av ulike årsaker ble dette 

ikke gjort. Nå er det derfor tvingende nødvendig å sette i gang igjen, både for å 

kontrollere om spesielt de vestre deler av kirken er blitt mer stabile enn tidligere 

og fordi man i et langt tidsperspektiv trenger nye målinger (hvis f.eks. 

grunnvannstanden i Trondheim skulle endre seg og skape problemer for kirken). 

 Deformasjonsmålinger er like nødvendige som setningsmålinger. Slike 

målinger er bl.a. knyttet til utglidning av korets vegger og har vært uftørt ved hjelp 

av loddsnorer med ujevne mellomrom før og etter installasjonen av fagverket for å 

”holde koret sammen” i 1986. Siden vestfronten/vesttårnene viser tegn til å helle 

betydelig utover, er det nødvendig å starte tilsvarende målinger her. Målinger med 

tradisjonelle loddsnorer bør fortsette, men siden man kan sette spørsmålstegn ved 

nøyaktigheten, er det naturlig at man supplerer med geodetiske presisjonsmålinger 

med fastpunkt utenfor kirken. 

 Å måle utvidelse av sprekker skulle være innlysende viktig. Det er etablert et 

enormt antall sprekkemålingspunkter på Nidarosdomen, men ikke alle er fulgt opp 

over tid. Man må derfor kritisk gå gjennom alle målepunktene og vurdere hvor det 

fortsatt skal måles. Dessuten bør man etablere relevante nye punkter. 

 Det skisserte programmet for stabilitetsmålinger kan betraktes som en 

fornyelse av allerede eksisterende program. Dette er imidlertid ikke nok. Skal 

programmet ha noen verdi som kontroll- og sikkerhetstiltak, samt for praktisk 

restaurering, må målingene tolkes. Tolkning av stabiliteten til katedraler er et eget 

fagfelt som det ikke finnes tilstrekkelig kompetanse på i Norge. Det vil derfor 

være naturlig å henvende seg til utenlandske eksperter (England, Italia) for å få 

 Pulverisering  

av stein 

 Delaminering 

av stein 

 Svakt relieff 

 

 Sterkt relieff 

 

 Sorte hinner 

(gips) 

 Sorte skorper 

(gips) 

 Hvite skorper 

(kalkspat) 

 Biologisk vekst 

 

 Murverkssprekk 

 

 Saltutblomstringer 
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Grafisk 

fremstilling av 

endel av setnings-

målingene utført 

på Nidarosdomen. 

Vi ser at de 

største setningene 

har funnet sted i 

tilknytning til 

Vestfronten 

hjelp. I tillegg vil det være svært nyttig å utføre matematisk stabilitetsmodellering 

som hjelpemiddel til tolkningen. 

 Tidligere hadde NDR et nært samarbeide med Reinertsen Engineering i 

Trondheim i forbindelse med stabilitetsvurderinger. Dette samarbeidet er nylig tatt 

opp igjen, men i hvilken grad dette kan videreutvikles må drøftes nærmere. Man 

bør også involvere uavhengige utenlandske eksperter, ikke minst på grunn av de 

alvorlige konsekvenser det kan få hvis nødvendige tolkninger blir feil. Når det 

gjelder måleprogrammet kan dette utføres i samarbeide med NTNU. 

 

 

 

 

 

Nedfall av 

marmorsøyler 

 

 

 

 

 

 

 

Nedfall av 

Bjørnåstein 

 

 

 

Sikringsplan – nedfall av stein 

Nedfall av stein inne i katedralen er nært knyttet til konstruksjonens totale 

stabilitet. Erfaringene viser at nedfall av marmorsøyler og dekorasjoner har skjedd 

i koret, de vestre deler av skipet og på vestfronten – bygningsdeler som man vet 

har vært/er ustabile. Det kom imidlertid som en overraskelse at det for et par år 

siden også falt ned små steinbiter nær hovedtårnet. Denne hendelsen viser at hele 

kirken må omfattes av en sikringsplan mot nedfall av stein. Selvsagt må også 

utvendige deler tas med; under nylig utførte tilstandsundersøkelser på koret viste 

det seg at mange marmorsøyler er løse og i dårlig forfatning slik at flere kan stå i 

fare for å falle ned. 

 Når det gjelder nedfall av stein på utvendige fasader spiller også forvitring av 

stein (spesielt Bjørnåstein) en betydelig rolle. Et stort antall profiler, vulster og 

deler av skulpturer er falt ned de senere år. Mange flere står nå i fare for å falle 

ned, det er bl.a. sannsynlig at man i løpet av en 20-årsperiode vil få betydelige 

problemer med vestfronten. Dette betyr at aktuelle detaljer på en eller annen måte 

må sikres de nærmeste årene, før mer omfattende restaureringsarbeider kan finne 
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Oversikt over 

nedfalls-

kandidater 

sted. Til mange sikringsarbeider høyt oppe på katedralen trengs det ikke stillas – 

mobile kraner kan benyttes til slike formål. 

 I første rekke trengs nå en full oversikt over potensielle nedfallskandidater. 

Siden omfanget av kandidater er så stort og mangfoldig, er det naturlig at man 

utarbeider en sikringsplan for å kunne hanskes med problemene. Planen kan 

utføres av NDR selv, men må ses i sammenheng med målinger og tolkninger av 

stabiliteten til kirken som sådan. 

 

 

 

 

 

 

Feil og mangler 

skaper lekkasjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte tak-

utspring: skal 

man endre dem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlikehold 

viktig! 

 

Vannavrenning og takløsninger 

Selv om lekkasjer ikke skaper større sikkerhetsproblemer, vil de mange som 

finnes på Nidarosdomen på sikt føre til betydelige tap av kulturverdier i form av 

forvitring inne og ute. Hvis lekkasjene ikke stoppes vil man dessuten måtte 

påregne atskillig mer kostnadskrevende restaureringstiltak i fremtiden. 

 De fleste lekkasjene på kirken er et resultat av feil og mangler ved selve 

avrenningssystemene. Derfor gjelder det nå ikke kun å utbedre de enkelte 

lekkasjer (da vil de raskt komme tilbake), men å lage en samlet plan for utbedring 

og forandring av selve systemene. Stikkord er bedre avdekking av parapeter og 

småtårn, åpning av vannspyersystemer, tilføring av flere takrenner og vedlikehold 

i forhold til is og snø. Dessuten er det påkrevet å vurdere om avrennings- og 

nedløpsvann igjen bør tilknyttes det lukkede dreneringssystemet omkring kirken. 

Svært mange takrenner er koblet fra den lukkede dreneringen, noe som kan bety 

lokale endringer i grunnvannstand og dermed lokale stabilitetsproblemer på 

enkelte bygningsdeler. Det er sannsynlig at den lukkede dreneringen må repareres 

før tilkobling kan bli aktuelt. I mange tilfeller vil det dessuten være nødvendig å 

reparere en mengde ødelagte steinrenner som fører vann fra taknedløp og ut i 

avløp. En samlet plan for utbedring av vannavrenningen kan i hovedsak lages av 

NDR selv, men til ulike beregninger vil det være nødvendig å søke hjelp hos 

eksperter i Norge eller utlandet. 

 Problemene med dagens takløsninger på domkirken er nært knyttet til 

problemene med lekkasjer. Generelt gjelder at takene har for korte utspring, eller 

på annen måte ikke beskytter murkroner, gesimser og konsollfigurer på en god 

nok måte (i det lange løp). En måte å bedre forholdene på er hel eller delvis 

omlegging av aktuelle tak, men dette vil naturligvis drastisk endre arkitekturen, 

samtidig som det innebærer klare verdivalg til fordel for murverk og dekorasjoner 

i forhold til takene selv. Som over diskutert trengs en debatt om dette, men det 

trengs også idéskisser og forskjellige løsningsalternativer. Skisser og alternativer 

kan utarbeides av NDR, men det kan også være nødvendig å utarbeide grafiske 

datamodeller som kan visualisere de muligheter man har. Til dette trengs ekstern 

hjelp. 

 Normalt vedlikehold av tak er viktig. På Nidarosdomen innebærer dette f.eks. 

spesielt ubedring av falser mellom kobberplater, utbytting av ødelagte plater og 

tetting av hull. Spiret på hovedtårnet er et eksempel på hvor en mengde slike tiltak 

må utføres. 

En siste viktig sak når det gjelder takene er deres farge. Nidarosdomen er kjent 

som ”the green cathedral” på grunn av kobbertakene, men siden 1970-tallet har 

ikke nyinnsatte plater (f.eks. på oktogonhjelmen) fått grønn farge. Muligens er 
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dette et resultat av kjemisk behandling av kobberet slik at det ikke irrer. Ved 

videre arbeid med takene må man vurdere nøye dette viktige estetiske aspektet. 

 

Utført etter 

mønster fra 

Canterbury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbedring av 

elektrisk anlegg 

 

 

 

Brannsikringsplan og utbedring av elektrisk anlegg 

Brannsikring på Nidarosdomen er siden begynnelsen av 1980-tallet delvis utført 

etter mønster fra Canterbury, en av de best brannsikrede katedraler i England. 

Sentralt i sikringsopplegget på Nidarosdomen står følgende forebyggende tiltak: 

 

 Lynvernanlegg. Dette ble oppgradert med hjelp av SINTEF i 1982 og er i dag 

i god stand. Det blir også kontrollert og vedlikeholdt regelmesssig 

 Deluge-anlegg, dvs. et slags sprinkleranlegg. Dette ble installert i spiret på 

hovedtårnet i 1986-87 og er i god stand. Trolig er det eneste anlegg i sitt slag i 

Nord-Europa. 

 Ringledning for uttak av vann oppe på loftene. Ringledningen ble installert 

samtidig med deluge-anlegget i hovedtårnet og finnes over hvelvene i kor og 

skip. Forbindelsen mellom de to finnes innvendig i hovedtårnets 

klerestorieetasje. Tilførsel av vann skjer via utvendige stigerør fra bakkeplan 

via Brannvesenets pumpemateriell. 

 Det er bygget fire utvendige lukeadkomster til loftene for Brannvesenet. 

Innenfor hver lukeadkomst ligger to slangekveiler som er påkoblet 

ringledningssystemet og er klare til bruk. I tillegg er det ekstra koblingsuttak 

for annet utstyr. Lukeadkomstene er plassert i samråd med Brannvesenet etter 

prøvinger med stigebil. 

 Vannledning for fremskaffelse av vann til kirken. Dette skal også bli en 

ringledning, men det mangler fortsatt 50 m (mellom nordre tverrskip og 

nordre vesttårn) på at så blir tilfelle. 

 Detektorer. Det finnes ca. 100 brannvarslere i kirken, de fleste av dem er 

røykdetektorer, men det finnes også endel temperaturdetektorer. Disse varsler 

direkte på Brannvesenets sentral. 

 Brannisolasjon. I skipet er hvelvene isolert på oversiden med et tynt lag armert 

betong. Ellers er alle triforier isolert innvendig med gipsplater. 

 Ståldører på flere plasser inne i kirken i triforie og klerestoriehøyde for å 

hindre brannsmitte. 

 Beredskapsplan og samarbeide med Trondheim Brannvesen. Flere øvelser 

viser at Brannvesenet bruker ca. 3 min på å nå kirken etter innkommet 

melding. 

 I det siste er det også etablert nytt inntaks- og fordelingsskap i tavlerom i 

kjeller, samt nye stigere med uttak beregnet til varmevifter og lyssettinger i 

forbindelse med arrangementer i kirken. 

 

Selv om brannvernarbeidet de siste år har vært meget betydelig, står det fortsatt 

krevende arbeider igjen. I første rekke gjelder dette utbedring av de eldste delene 

av det elektriske anlegget i kirken, spesielt ledningsnettet til de gamle 

lysarmaturene i koret. Dessuten trengs det  arbeider for å gjøre det elektriske 

anlegget mer oversiktlig og funksjonelt. 

En nylig utført utredning viser at anlegget kan trinnvis utbedres for mellom 7 
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Takverk og taktro 

i tre 

 

og 10 mill. kr. Det må i denne sammenheng understrekes at faren for brann i 

elektriske eller lignende anlegg også vil bli betydelig redusert når kjelleren under 

det planlagte besøkssenteret på vestfronten står ferdig. Her vil bl.a. både 

nødaggregat og fjernvarmemottak installeres. Det siste betyr at dagens 

fyringsanlegg under kapittelhuset ikke lenger vil utgjøre noen fare. Når det gjelder 

dagens oljetrafo utenfor nordre tverrskip, må det også vurderes å flytte denne, eller 

skifte den ut med tørrtrafo.  

 Et annet betydelig arbeide som må utføres er fjerning eller brannisolering av 

gammel korkisolasjon over hvelvene i koret. Her kan det f.eks. legges et tynt 

brannhemmende dekke over korkplatene. Videre må man skifte ut endel 

eksistende tredører inne i katedralen med ståldører for å hindre brannsmitte. 

 Det siste store arbeidet som på noe lengre sikt absolutt må utføres er 

forebyggende tiltak i forbindelse med takverk og taktro i tre. Dette gjelder 

tverrskipene, oktogonen og taktro i øvrige deler av kirken. Regner man alt dette 

sammen (kvadratmeter) viser et grovt overslag at Nidarosdomen faktisk er en 

meget stor trebygning! Hvordan sikringsarbeidene kan utføres må snarlig utredes. 

I tillegg må tretrapp til innvendig møne i skipet skiftes ut med ståltrapp (og 

stålvandring). 

 Til sist må det påpekes at brannsikringen alltid kan forbedres, spesielt i forhold 

til forebyggende tiltak for å hindre brann under arbeider og arrangementer i 

kirken. Dessuten må øvelser sammen med Brannvesenet gjennopptas, og 

beredskapsplanen oppjusteres til også å gjelde eventuell brann i Waisenhuset (og 

andre nærliggende bygninger). 

Generelt bør det vurderes om alle sider ved brannfare (risikoanalyse), 

brannsikring og krisehåndtering, samt restverdisikring bør gjennomgås fullstendig 

i samarbeide med eksterne spesialister, f.eks. SINTEF. 

 

  

 

 

 

Varmeanlegget 

må byttes ut 

 

 

 

 

 

 

Fjernvarme 

bestemt 

 

 

 

 

 

Inneklima og varmeanlegg 

Inneklimaet i Nidarosdomen er for tørt i fyringssesongen. Dette innebærer en stor 

belastning på orgler og treskulptur i kirken. Samtidig er dagens varmeanlegg, som 

i prinsippet ble laget for behovet på 1930-tallet, foreldet, skadet og 

energikrevende. Det må derfor byttes ut med et energiøkonomisk anlegg som også 

skaper et inneklima passende både for inventar og mennesker. I forbindelse med 

vurderinger av hvordan anlegget kan forandres må man spesielt ta hensyn til 

muligheten for punktoppvarming av mennesker i stedet for oppvarming av hele 

bygningen. Dette kan f.eks. vurderes i forhold til å opprettholde en lav 

grunnvarme og muligheten for raskt oppvarming (av mennesker) i bruksperiodene 

- med etterfølgende rask nedkjøling. 

 Når det gjelder varmekilder er det bestemt at Nidarosdomen skal tilknyttes 

Trondheim fjernvarmenett. Det er også bestemt at mottaket skal plasseres i 

kjelleren under det planlagte besøkssenteret på Vestfrontplassen. NDR ser 

fjernvarme først og fremst som en kilde til grunnoppvarming av kirken, og mener 

strålevarme bør utredes for punktoppvarming i bruksperiodene. Det vil kreve 

betydelig innsats å utrede et nytt varmeanlegg, ikke minst sett i forhold til at 

oppvarmingen skal dimensjoneres slik at byggningen og inventaret skånes mest 

mulig. 
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NDR må 

utarbeide 

spesifikasjoner 

 

 

 

 NDRs egen innsats i et prosjekt for å forbedre varmeanlegget vil spesielt bestå 

i å fortsette de pågående inneklimamålinger og utarbeide kravspesifikasjoner. Når 

det gjelder målinger av inneklima er disse nødvendige for å forstå dagens 

situasjon. Det er videre nødvendig at NDR samarbeider nært med menigheten som 

har størst behov for at kirken er oppvarmet. Ellers er det nødvendig å trekke inn 

fagfolk både fra NTNU og private firmaer for å designe både et bedre inneklima 

og et godt varmeanlegg. 
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Nødvendig med 
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Det har vært 

bygget store og 

spesielle stillaser 

til Nidarosdomen 

tidligere. Her ses 

det bevegelige 

stillaset benytet 

under arbeidet 

med vestfronten 

og vesttårnene i 

1960-årene 

Stillasbygging 

Som vi skal se under er det store restaureringsprosjekter som står for døren. Dette 

vil kreve meget omfattende stillasbygging – mye mer omfattende enn hva som har 

vært tilfelle ved Nidarosdomen de senere år. Vi må helt tilbake til slutten av 1960-

tallet og ferdiggjørelsen av vesttårnene for å få en idé om hvor store stillaser det er 

snakk om. NDR har i de senere år selv utført nødvendig stillasbygging og har 

opparbeidet god kompetanse på feltet. De stillasoppgavene som etterhvert må 

komme, f.eks. på koret, anses imidlertid å være for omfangsrike for NDR. I tillegg 

vil den stillasbygging det er snakk om kunne båndlegge for store tidsressurser. Når 

dette er sagt, må det tilføyes at mindre omfangsrik stillasbygging selvsagt fortsatt 

kan utføres av NDR selv. 

 For de store oppgavene vil det altså være nødvendig å samarbeide med eksternt 

firma. Man kunne også tenke seg å hente erfaringer fra store restaurerings-

prosjekter i utlandet. Som på de fleste andre felter skjer det også en rivende 

utvikling når det gjelder stillasbygging – noe man ved selvsyn kan konstatere ved 

besøk på katedraler ute i Europa (f.eks. i forhold til estetikk, jfr. Chartres). Videre 

vil det være nødvendig å planlegge hvordan man skal rigge seg til ved kirken, slik 

at man kan få tilfredstillende arbeidsforhold. Tilfredstillende arbeidsforhold er 

dessuten også avhengig av at man installerer heis(er) i stillasoppbyggene. 
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Tiltakene må god-

kjennes av Riks-

antikvaren 

 

 

 

Restaureringsinngrep på de enkelte bygningsdeler 

 

I dette kapittelet skal vi ta for oss hva de store (og små) stillaser skal brukes til – 

nemlig inngrep i bygningssubstansen, som større vedlikeholdstiltak, utbytting av 

stein og konservering av skulptur. Tiltakene som omtales må ses på som forslag 

som må bli gjenstand for betydelig diskusjon, hvor Riksantikvaren har den 

avgjørende myndighet. Dessuten er det bare mulig å gi en grov oversikt over 

tiltakene i denne rapporten. Det vil naturligvis måtte utarbeides spesifiseringer av 

de ulike prosjekter før tiltak settes i verk. Slike spesifiseringer vil måtte bygge på 

grundigere undersøkelser. Slike undersøkelser er omtalt senere i rapporten 
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er preget av store 
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Restaureringen 

vil ta 10 år 

 

 

 

Koret med kongeinngangen  

Spesifiseringer for restaureringen av koret er allerede under utarbeidelse. Dette er 

fordi vi anser koret som den verst skadde bygningsdelen på Nidarosdomen. Selv 

om det ble utført en nær fullstendig rekonstruksjon i årene mellom 1878 og 1890 

(bare sideskipsveggene, storparten av kortårnene og endene av klerestorieveggene 

er i dag fra middelalderen), er tilstanden til de ”nye” delene i dag så dårlig mange 

detaljer er håpløst fortapt. I tillegg kommer stabilitets- og sikkerhetsproblemene. 

Stabilitetsproblemene ser ikke ut til å kunne innvirke på restaurering av de øvre 

deler, men det synes klart at man ikke bør ta fatt på kongeinngangen før man med 

sikkerhet vet at koret som bygningskonstruksjon er rimelig stabilt. 

 

 
 

 Restaureringen av koret og kongeinngangen vil ta lang tid, kanskje opp mot 10 

år, spesielt fordi store partier må demonteres og mures opp igjen med en 

kombinasjon av eksisterende og ny stein. Det dreier seg om øvre deler av 

kortårnene, østgavlens dekk, midtskipsparapetene med gesims og gesimskonsoller, 

deler av strebesystemet og sideskipsparapetene. Dessuten er det sannsynlig at også 

store deler av kongeinngangen må demonteres. I tillegg kommer at minst et par 
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Forbedring av 

vennavrenning 

 

 

 

 

Oversikt over 

deler som trolig 

må demonteres og 

gjenoppmures på 

koret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalking av hvelv 

og rengjøring 

 

hundre stein i veggene må skiftes ut. Alt dette gjelder partier fra restaureringen. 

Når det gjelder middelalderdetaljer, som f.eks. sideskipenes friser, bør de i størst 

mulig grad konserveres på stedet. For alle marmorsøyler (ute og inne, inkludert 

omgivende murverk) gjelder at de må sikres mot nedfall. 

 En stor utfordring blir å forbedre systemer for vannavrenning og nedløp. Det 

finnes mange muligheter – fra å legge om takene slik at de beskytter murkroner og 

vegger bedre, til å kun sørge for bedre avdekking av parapeter og tilstrekkelige 

nedløp. Uansett må dagens systemer endres radikalt hvis man på sikt skal unngå 

de voldsomme lekkasjer som har herjet koret helt siden århundreskiftet. 

 

 

 

 Andre arbeider som må utføres inkluderer kalking av hvelvene og fjerning av 

salt der det er nødvendig. Hvelvene er ikke blitt malt siden 1930; da ble det 

benyttet sementmaling som nå vil bli fjernet. Et spørsmål er om man skal ta frem 

igjen eller rekonstruere Christies malte dekorasjoner fra ca. 1890. Hvis man velger 

å gjøre dette, vil det naturligvis få sterk innvirkning på opplevelsen av koret. Noe 

som ikke vil få så sterk innvirkning på opplevelsen, men som er desto viktigere, er 

rensing for støv, skitt og sot. Det er tildels utrolig skittent på dekorasjoner og 

høyere deler av veggliv. Kalking av hvelv og rensing av murverk og veggliv er 

forøvrig tiltak som må utføres på alle bygningsdelene (m.a.o. kapittelhuset, 

oktogonen, hovedtårnet og skipet) 

 

 

 

Best bevarte 

middelalderdel 

 

 

 

 

Oktogonen 

Oktogonen er i motsetning til koret den best bevarte middelalderdelen av 

domkirken. Her er en unik dekorativ rikdom, som dessverre er preget av sterk 

forvitring. Nordre og søndre kapell, samt enkelte andre deler, har i tillegg relativt 

store lekkasjeproblemer som medfører betydelig saltforvitring. 

 Siden nordre og søndre kapell er de verst skadde delene, bør restaurering av 

disse komme først. Det er mulig man må demontere en del av gavlen på nordre 

kapell, men det vil ikke bli snakk om mye steinutbytting hverken her eller andre 
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En av de verst 

skadde 

middelalder-

skulpturer på 

oktogonen. 

Hakepartiet er 

satt inn under 

restaureringen 

 

 

 

 

 

 

 

steder, da det i første rekke er fugesystemet, og ikke steinene selv, som er helt 

ødelagte. Ellers vil restaureringen både her og på resten av oktogonen innebære 

mange ”småreparasjoner”, som fjerning av sementmørtel og erstatning med kalk, 

legging av beslag der det er nødvendig, begrense saltmengder og på en eller annen 

måte hindre at gjenværende salt ødelegger steinoverflater. De virkelig vanskelige 

valg vil man stå overfor når det gjelder behandling av skulptur og dekorasjoner: 

Skal man ikke gjøre noe som helst, konservere på stedet eller bytte ut med kopi? 

Selv om vårt utgangspunkt bør være å bevare all middelalderskulptur på stedet, 

kan vi ikke gi noe uttømmende svar på dette spørsmålet før vi har en total oversikt 

over problemene (oversikt/katalog er under utarbeidelse). Uansett bør man enkelte 

steder vurdere å beskytte enkeltskulptur mot nedbør ved hjelp av spesialdesignede 

”småtak”. 

 

 

 Et annet vanskelig valg er om man skal endre tak og takrenner/nedløp. Ut fra 

dagens kunnskap kan det se ut til at de korte takutstikkende på hele oktogonen 

bidrar til for stor nedbørsbelastning på gesimsene. Hvorvidt det er mulig å kun 

legge om takrenner for å løse problemet er ennå usikkert. Sikkert er det imidlertid 

at flere nedløp må utbedres/endres (spesielt i overgangen til koret på nordsiden!) – 

og muligens knyttes til det lukkede dreneringssystemet omkring kirken (se over). 

 

 

 

Vestveggen mest 

skadet – siden 

århundreskiftet 

 

Kapittelhuset 

I kapittelhuset er det ett hovedproblem, nemlig vestveggen, noen som går frem av 

en omfattende tilstandsrapport fra 1996. Veggen er innvendig preget av ekstrem 

saltforvitring pga. lekkasjer fra tårn, vindusbenk og veggliv. Lekkasjene har som i 

koret foregått siden århundreskiftet, og selv om man ved flere anledninger har 

reparert skadene, har de alltid kommet tilbake. Dette betyr at man må finne andre 
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Stoppe lekkasjer 

og fjerne salt 

 

 

 

 

Ny bruk av 

kjelleren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestveggen av 

kapittelhuset. 

Åpne fuger fører 

til vanninn-

trenging som så 

mange andre 

steder på kirken 

løsninger enn tidligere ved den forestående restaurering. 

 I første rekke vil restaureringen innebære demontering og gjenoppmuring av 

tårnene, samt sannsynligvis tildekking av disse med kobber. Dessuten må 

vindusbenken utbedres og avdekkes, og fugene i veggliv og tårn utbedres. Senere 

kan man ta fatt på det innvendige arbeidet. Dette vil i all hovedsak bestå i fjerning 

av saltskorper og ellers begrensning av de enorme saltmengdene. Det er videre 

nødvendig skape et godt inneklima som ikke provoserer frem nye skader etter at 

restaureringen er gjennomført. Som i koret og oktogonen vil det være nødvendig å 

også i kapittelhuset kalke de svært skitne hvelvene og rense for skitt, støv og sot. 

 Det vil videre være naturlig fjerne de gamle fyrkjelene og fyrings-

installasjonene i kjelleren under kapittelhuset omtrent samtidig som man 

restaurerer vestveggen. Dessuten kan man legge til rette for ny bruk av kjelleren. 

Dette er imidlertid avhengig av når det nye fjernvarmeanlegget står ferdig. 

 

 
 

 

 

God stabilitet, 

men forvitring av 

dekorativt utstyr 

 

 

 

 

 

 

Restaurering av 

tårnene 

 

 

 

 

 

Tverrskipet 

Som bygningskonstruksjoner er nordre og søndre tverrskip med kapeller i god 

stand. Det er såvidt vites ingen stabilitetsproblemer, men derimot en rekke mindre 

problemer med murverk og skulptur. Typiske problemer er fugesprekker og store 

lekkasjer i småtårnene og fra overgang mellom småtårn og gavler, sterk forvitring 

av eksponerte detaljer laget av Bjørnåstein som ble brukt under restaureringen 

mellom 1896 og 1905 (spesielt på søndre tverrskip), omfattende forvitring av 

veggliv (spesielt på nordre tverrskip) og forvitring av en lang rekke romanske 

konsollhoder (spesielt på kapellene). Dessuten er det noe saltforvitring i 

sokkelområdene innvendig. 

 Det vestre tårnet på nordre tverrskip ble restaurert i 1993-96; det siste større 

restaureringsarbeid utført på kirken. Etterhvert må de andre tårnene restaureres 

etter noenlunde samme lest som dette tårnet. I tillegg må man restaurere gavldekk, 

overganger mellom tårn og gavler og andre eksponerte detaljer. Det vil bli snakk 

om mye demontering, gjenoppmuring, og ikke minst steinutbytting; mange 

detaljer av Bjørnåstein er fullstendig ødelagte, og noen få står fortsatt i fare for å 

falle ned selv om det nylig er gjennomført sikringstiltak. Det samme kan være 
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Skulptur volder 

mest hodebry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndre tverrskips 

gavl kan stå som 

eksempel på at 

frost og is 

ødelegger 

eksponerte 

detaljer 

tilfelle med marmorsøyler. Når det gjelder veggliv vil mindre drastiske tiltak 

komme på tale, både fordi det stort sett dreier seg om middelaldermurverk og fordi 

forvitringen er mindre kritisk. Oppfuging med kalk må gjennomføres, likeså endel 

rensing, samt festing av løse biter. 

 Som på oktogonen er det skulpturen som volder mest hodebry. Det er 

dokumentert at forvitringen til de romanske konsollhodene i stor grad skyldes 

Christies omlegging av takene i slutten av forrige århundre. Kan man endre takene 

for å begrense forvitringen? Uansett må man utføre en rekke direkte 

konserveringstiltak, som rensing, liming og konsolidering. 

 

 
 

  

 

Dårlig undersøkt, 

men trolig god 

stabilitet 

 

 

 

 

 

Fare for nedfall 

sv stein 

 

 

 

Restaurering kan 

vente en stund 

 

 

Hovedtårnet 

Siden hovedtårnet er den mest utilgjengelige delen av Nidarosdomen, er den også 

dårligst undersøkt inntil nå. Likevel anser vi hovedtårnet for å være i 

bygningsmessig god stand, selv om det også her er en rekke mer eller mindre 

kritiske problemer. Fundamentene ble forsterket midt på 1980-tallet, hvilket 

forhåpentlig betyr at stabiliteten nå er god. Likevel må naturligvis hovedtårnet 

omfattes av de planlagte stabilitetsundersøkelser, bl.a. fordi det fortsatt er usikkert 

hva som egentlig var årsaken til at små steinbiter falt ned innvendig i overgangen 

mellom hovedtårnet og skipet for et par år siden. 

 Det største sikkerhetsproblemet er igjen faren for at sterkt eksponerte detaljer 

laget av Bjørnåstein rundt århundreskiftet kan falle ned. Det samme kan gjelde 

marmorsøyler både utvendig og innvendig. Videre er det som ellers på kirken 

mange lekkasjer, men ingen er ennå svært kritiske, bl.a. fordi hovedtårnet har et 

godt fungerende avrenningssystem med vannspyere. 

 Ser man bort fra sikring av detaljer og utbedring av lekkasjer, vil det trolig ikke 

være nødvendig med noen gjennomgripende restaurering av hovedtårnet på ennå 

en stund. Man bør imidlertid gjøre en tilstandsundersøkelse av deler som ennå 

ikke er undersøkt godt. Dette gjelder spesielt spirets kobbertekking og 

dekorasjoner i veggliv som på avstand ser ganske forvitret ut. 
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Påvirket av 

vestfrontens 

setning 

 

 

 

Omfattende 

restaurering fra 

1968 

 

 

 

 

Under-

dimensjonert 

vannavrenning 

 

 

 

 

 

Skipet i prinsippet 

godt konstruert 

Skipet 

De vestre deler av skipet er sterkt påvirket av vestfrontens/vesttårnenes setning. 

Dette betyr at denne delen har en rekke problemer knyttet til sprekker og mulig 

nedfall av marmorsøyler og andre detaljer innvendig. Naturligvis er det over lang 

tid utført gjentatte sikkerhetstiltak, spesielt etter nedfall av en marmorsøyle i 1980, 

men man må likevel fortsatt være ekstra påpasselig i denne delen av kirken. 

 Skipet er den delen av Nidarosdomen hvor det er benyttet mest Bjørnåstein 

under gjenreisningen (mellom 1905-1930). Et stort antall mer eller mindre 

ødelagte skulpturer og dekorasjoner er allerede skiftet ut under en omfattende 

restaurering av strebesystemet i perioden 1968-1995. Det er imidlertid et nesten 

like stort antall forvitrede dekorasjoner igjen. Nå er det spesielt dekkstein på 

parapeter og gesimser som står for tur som nedfallskandidater. Å bytte ut aktuelle 

kandidater vil ta meget lang tid, og det vil derfor være nødvendig i nær fremtid å 

utføre sikkerhetstiltak, f.eks. ved rett og slett å fjerne de mest utsatte delene. 

 Et annet problem som må løses innenfor en kortere tidshorisont, er 

vannavrenningssystemet. Det viser seg at dette er underdimensjonert og feilaktig 

konstruert, noe som rimeligvis gir en rekke lekkasjeproblemer. Disse lekkasjene er 

såvidt vites også den viktigste årsaken til at portalene på skipet forvitrer raskt. En 

varig løsning på lekkasjeproblemene vil trolig innebære å ta i bruk vannspyere for 

å få bort vann raskt og effektivt. Siden et slikt tiltak vil bli omdiskutert og ta lang 

tid, er det i første omgang nødvendig å gjennomføre strakstiltak. 

 Ut fra det ovenstående kan det se ut som om skipet er sterkt skadet. Dette er til 

en viss grad riktig, men hadde det ikke vært for vestfrontens setning og den 

omfattende bruken av dårlig Bjørnåstein, ville man ha hatt å gjøre med en relativt 

sunn konstruksjon. Skipet er nemlig en godt konstruert ”nygotisk” bygning. 

 

 

 

”Betongsyke” 

vesttårn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fare for nedfall 

av stein 

 

 

 

Vestfronten og vesttårnene 

”Godt konstruert” er ikke et superlativ man kan bruke om vestfronten, spesielt 

ikke om de øvre deler av vesttårnene. Litt ironisk kan man faktisk si at 

vestfronten, et av de viktigste kunstverk i nyere norsk historie, er ”bygget for å 

skape problemer”. Øvre del av tårnene er som kjent bygget som armerte 

betongkonstruksjoner med et skall av kleberstein utvendig. Slike konstruksjoner 

har kort levetid, gitt at perspektivet vi opererer med for Nidarosdomen som helhet 

er mange hundre år. De aktuelle tårnene (i særdeleshet det søndre), er etter 30 år 

så skadet av fukt og salt både når det gjelder betong og innvendige steinoverflater 

at man kan se for seg et omfattende restaureringsarbeide. Hvorvidt betong-

konstruksjonene må fjernes og erstattes med steinkonstruksjoner, er det i dag 

umulig å si. Sikkert er det at hvis ingenting gjøres, vil man på sikt få et meget 

betydelig sikkerhetsproblem. Som strakstiltak må derfor alle lekkasjer stoppes så 

raskt som mulig. 

 Det er ikke bare i overgangen til skipet at setning av vestfronten skaper 

problemer. Også internt i fronten er det sprekker og forskyvninger, noe man ikke 

minst fikk føle på begynnelsen av 1980-tallet da rosevinduet måtte gjennom en 

omfattende restaurering. Sannsynligvis bidrar setningene også til fare for nedfall 

av følsomme detaljer, som f.eks. baldakiner og rennebærere på hver side av 

rosevinduet. Disse har nesten falt ned ved tidligere anledninger, men ble sikret i 
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Sikringsarbeider 

påkrevet 

 

 

 

Bygging av hvelv i 

nordre vesttårn 

 

 

siste øyeblikk. Som så mange andre steder på kirken, er det dessuten stor fare 

forbundet med marmorsøylene, som derfor kontrolleres jevnlig. Alt dette må 

sikres og deler må etterhvert byttes ut. 

 På vestfronten er det også benyttet svært mye Bjørnåstein. De alle fleste 

detaljer laget av denne steintypen har ennå ikke forvitret så sterkt at det er 

umiddelbar fare for nedfall. I et lengre perspektiv må man imidlertid regne med at 

det kan skje katastrofer hvis ikke god sikring utføres. Vestfrontplassen er jo det 

suverent mest folksomme stedet på kirken. 

 Til sist skal det nevnes at vesttårnene faktisk ennå ikke er helt ferdige. I 

begynnelsen av 1990-tallet ble det bygget hvelv i et av rommene i søndre vesttårn. 

Når det er blitt slått hvelv i et tilsvarende rom i nordre vesttårn om et par år, kan 

man endelig si at kirken som sådan er helt ferdig – og klar for ”generalrestaurering 

av restaureringen”. 

 

 

 

Kjelleren bare 

delvis tilgjengelig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revidert 

bruksplan må 

utarbeides 

Kjeller under katedralen og planlagt kulvert fra kjeller i besøkssenter 

Kjelleren under katedralen er bare anvendelig under skipet og vesttårnene på 

grunn av takhøyden. Den østre del hvor bevarte middelaldergraver finnes under 

koret og gravkapellet til familien Angell under søndre tverrskip, er vanskelig 

tilgjengelig. Denne delen av kjelleren har ingen bruksnytte på grunn av lav 

takhøyde og rørledninger. Det er så vidt mulig å ta seg frem til kjelleren under 

kapittelhuset hvor fyrkjelen er plassert i dag. 

 I vest er øvelsesrom for kor med en liten vindeltrapp opp til skipet innunder 

orgelgalleriet. Det finnes to små ”solistrom” og noen små lagerrom mot øst før 

kjelleren i østre halvdel av skipet hvor de gamle gravminner fra domkirken nå er 

stilt ut. Fra denne gravminnekjelleren er det oppgang til kirken ved sydvestre 

tårnfot. Her finnes også toaletter og rom for dåpsbarn. Under østre del av 

sideskipet ligger tavleromm for strømfordelingen.  

 I forbindelse med tiltakene nevnt ovenfor bør deler av gulvnivåene i østre del 

av kjelleren senkes slik at en akseptabel takhøyde oppnåes. Adkomsten mellom 

kapittelhusets kjeller og kjeller under koret bør også utvides. Dette vil lette 

adkomst for vedlikehold og gjøre kjellerarealene mer anvendelige. Kjellergulvene 

i de aktuelle områdene ligger såvidt dypt at arkeologiske levninger allerede er 

sjaktet ut. 

Det vil bli nødvendig å utarbeide en revidert bruksplan for kjellerarealene for 

den fremtidig bruk. Med den planlagte kulvert mellom katedralens kjeller og den 

nye kjelleren i besøkssenteret oppnår man en mer tilfredsstillende sikkerhet for 

kirken ved at alle tekniske installasjoner flyttes ut. Adkomsten inn i kirken vil med 

kunne kontrolleres og sikres bedre enn i dag. 

 

 

 

Steinmeyerorgelet 

må restaureres og 

flyttes 

 

 

Steinmeyerorgelet i vest og bruk av Vestfronttårnene 

Det er store problemer med Steinmeyerorgelet og det planlegges en større 

restaurering av dette. Selv om orgelet ikke er NDRs ansvar, vil plasseringen være 

det. Det er klart at orgelet ikke kan stå rett under rosevinduet i vest. De klimatiske 

forhold der har vist seg helt uakseptable. Orgelet må derfor flyttes noe lenger inn i 

kirken og foreløpige planer går ut på å dele det i to slik at kirkens lengdeakse er 

uhindret fra vest til øst. Denne store oppgaven må løses i sammenheng med 
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Konsekvenser av 

flyttingen 

 

 

 

 

 

 

 

tiltakene nevnt ovenfor da orgelets piper er plassert ikke bare i skipets begge 

triforier, men også i koret (søndre triforium) og oppe i hovedtårnet. 

 Denne flyttingen av orgelet utløser konsekvenser for kjelleren med ny adkomst 

ned i denne. Det blir også nødvendig å se nærmere på bruken av vesttårnene siden 

flyttingen frilegger vestveggen slik at begge tårnrommene danner avslutningen på 

tverraksen en opplever når en kommer inn i kirken fra vest. Det nordre kapellet gir 

nå plass til kronregaliene og det søndre kan da få plass til kirkens utstyr med 

paramenter, kirkesølv og annet fra tidligere tider. Det kan da også være naturlig å 

vurdere bruken av tårnrommene over disse to selv om trappeløpene her er trange. 

Det vil være mulig å få til nye trappeløsninger i forbindelse med ny 

orgelplassering. I hvert tårn er det to rom over hverandre og en bruksplan må her 

utarbeides. 

 

 Portalene 

Portalene i skipet og på vestfronten er bare provisorier og når det svære 

orgelgalleriet i vest skal flyttes, blir det nødvendig å skifte ut de gamle dørene. Det 

bør vurderes nøye hvordan skipet nye portaler bør utformes og en plan for 

ferdigstillelse skal utarbeides. 

 

 

 

 

 

Stor logistikk-

oppgave 

Tiltak knyttet til prosjektorganisering, faglige undersøkelser og forskning 

 

Å restaurere Nidarosdomen er ikke bare faglig krevende og kostbart, det er også 

en stor logistikk-oppgave. Når man nå står foran en generalrestaurering blir det 

desto viktigere å planlegge flyten i de ulike undersøkelser og restaureringsinngrep. 

Under skal vi først se på en modell for utførelsen av de restaureringsoppgaver som 

står for døren. Deretter skal vi knytte noen kommentarer til undersøkelser av 

bygningshistorie, nedbrytning og konservering som må utføres på hver enkelt 

bygningsdel før/under/etter restaureringsinngrep. I motsetning til undersøkelsene/-

forskningsgsprosjektene nevnt over (stabilitet etc.), regner vi disse feltene som 

NDRs ”primære forskningsfelter”. 

 

 

 

 

 

Organisering i 

delprosjekter 

 

 

 

Stavanger-

modellen 

 

 

 

Prosjektorganisering og –gjennomføring 

Restaureringsarbeidene har i de 130 år som har gått blitt ledet på samme måte med 

arkitekt og byggeleder som ansvarlig og verksmestere som arbeidsledere for en 

stor arbeidstyrke av håndverkere. På 1890-tallet var arbeidstokken oppe i hele 90 

mann. I dag vil det være naturlig å organisere arbeidene annerledes ved at de 

brytes ned i mindre delprosjekter med ansvarlige ledere som igjen koordineres av 

en felles byggeledelse som også koordinerer samarbeidet med de mange 

konsulenter og andre spesialister som vil trekkes inn etter hvert. 

Som nevnt tidligere kan det være ønskelig å utvikle ”Stavanger-modellen” også 

til bruk på Nidarosdomen. Dette betyr i praksis at man organiserer 

restaureringsarbeidene som prosjekter, spesielt de som er knyttet til enkelte 

bygningsdeler. For å kunne gjennomføre de utallige oppgavene som ligger foran 

oss er det nødvendig at tre ulike prosjekttyper foregår parallelt: 
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Ledelse av ulike 

prosjekttyper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav til praktisk 

organisering 

 

 

 Hovedrestaurering av gjenreiste deler (f.eks. koret) 

 Restaurering av middelalderdeler (f.eks. oktogonen) 

 Rullerende sikring og vedlikehold (f.eks. skipet og vestfronten) 

 

Det vil sannsynligvis være klokt å ha en leder for hver prosjekttype. På grunn av 

oppgavenes omfang og bygninsgmessige kompleksitet er det nødvendig at en 

byggeleder/restaureringsarkitekt leder hovedrestaureringene av de gjenreiste 

delene. For restaurering av middelalderdelene er dette strengt tatt ikke nødvendig; 

her trenger man kanskje heller en person som har god greie på bygningshistorie og 

konservering av stein. Når det gjelder rullerende sikrings- og vedlikeholdsarbeider 

bør også en egen byggeleder/verksmester ha ansvaret. 

 Under restaureringen av Stavanger domkirke har de ulike aktører i praksis 

utført arbeidet som et mer eller mindre selvstyrt team. Hvis denne modellene 

videreutvikles kan den med fordel også overføres til Nidarosdomen. Dette betyr at 

ulike fagpersoner i den grad det lar seg gjøre stort sett arbeider innen en av 

prosjekttypene nevnt over; hvilket også synes klokt ut fra prosjektenes ulike 

karakter. 

 NDR flyttet i 1997 fra de gamle verkstedene ved kirken. Dette setter ekstra 

krav til den praktiske organiseringen av et nærverksted og innebygde stillaser. 

Med en viss rett kan vi fra nå av nærmest betrakte restaureringen av domkirken 

som et ”eksternt oppdrag”, siden man må ha en ekstern arbeidsplass ved kirken. 

  

 

 

Bygnings-

historien moden 

for revisjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøkelses-

temaer 

 

 

  

Bygningsarkeologiske undersøkelser 

I prinsippet er det de bygningsarkeologiske undersøkelsene som skal gi det 

historiske grunnlaget for restaurering av de enkelte bygningsdeler. Selv om store 

deler av bygningshistorien til Nidarosdomen er kjent, har den aldri vært studert i 

detalj, dvs. stein-for-stein over større områder. Undersøkelsene er dermed ikke 

bare nødvendige som grunnlag for restaurering; de kan også gi betydelig ny 

innsikt i kirkens historie; både den middelalderske-, den etterreformatoriske- og 

restaureringshistorien. Dette vil etter alt å dømme på sikt kunne munne ut i et nytt 

bokverk om domkirken. Feltarbeidet som førte til Fischers bøker om kirken – og 

som det meste av senere litteratur bygger på – ble tross alt utført for 40-60 år 

siden. Dette arbeidet er modent for revisjon. 

 Å praktisk utføre de bygningsarkeologiske undersøkelsene vil innebære å 

benytte planene man får fra oppmålingen av kirken. Temaer som bør 

kartlegges/studeres er f.eks.: 

 

 Spor av ulike byggefaser og gangen i byggingen 

 Spor av senere endringer, ombygginger og restaureringer 

 Spor av byggeprosessen (steinhuggermerker, verktøyspor, innskrifter) 

 Dekorative detaljer (stil, mål o.a.) 

 Materialer (steintyper, mørteltyper, malingsspor, kalkspor o.a.) 

 

De fleste undersøkelsene kan NDR gjøre selv, men vi trenger ekstern hjelp til 
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mørtel-, kalk- og malingsundersøkelser. Det må også nevnes at flere temaer er 

svært godt egnet som hovedoppgaver ved NTNU, UIO etc. 

 

 

 

Prognoser for 

skadeutviklingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skademekanismer 

og konservering 

Tilstands- og forvitringsundersøkelser 

Om målet med de bygningsarkeologiske undersøkelsene er å skaffe det historiske 

grunnlaget for restaurering, så er målet med tilstands- og 

forvitringsundersøkelsene å forstå skadene og deres årsaker, samt utarbeide 

prognoser for skadeutviklingen. Selv om vi i dag har en generell forståelse av 

skadene på kirken, og har undersøkt enkelte bygningsdeler i detalj, mangler vi 

fortsatt detaljert kunnskap om de fleste deler. 

 Som for de bygningsarkeologiske undersøkelsene vil oppmålingsplanene 

benyttes ved kartlegging av skader og forvitringsfenomener. Her må man 

imidlertid være klar over at mange forhold naturligvis ikke kan forstås uten at man 

ser dem i sammenheng med stabilitetsproblemene, vannavrenningen, bygnings- og 

restaureringshistorien, etc., og uten at det følges opp med naturvitenskapelige 

målinger og analyser. Slike målinger og analyser omfatter f.eks. lokalklima og 

inneklima, løselige salter og biologisk vekst. 

 I enkelte tilfeller, spesielt når det gjelder middelalderske skulpturer og 

dekorasjoner, trengs en grunnleggende forståelse av skademekanismer for å kunne 

finne frem til egnede konserveringsmetoder. I slike tilfeller snakker vi om 

grunnforskning, noe som må utføres i samarbeide med f.eks. NTNU, NGU eller 

utenlandske eksperter. Ellers kan de fleste forvitringsundersøkelser gjøres av NDR 

selv. Potensialet for hovedoppgaver ved universitetene er også når det gjelder 

forvitring forholdsvis stort. 

 

 

 

Middelalder-

skulptur 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekt om 

steinkonservering 

Konservering av (kleber)stein 

Siden NDR i prinsippet mener at mest mulig middelalderskulptur og –dekorasjon 

skal beveres in situ, medfører dette et stort behov for konserveringskompetanse, 

både når det gjelder personale og tekniske metoder. Det store problemet er at det 

ennå ikke finnes velprøvde konserveringsmetoder for kleberstein. Steintypen er så 

spesiell at man ikke kan regne med å kun overføre metoder fra konservering av 

sandstein og kalkstein. Dette betyr at kjente metoder innen rensing og 

konsolidering/liming må gjennom en relativt lang utprøvningsfase før det kan bli 

aktuelt å benytte dem på domkirken. 

 Utprøvning av konserveringsmetoder må skje på grunnlag av forståelse av den 

forvitring som foregår, og med stor grad av vitenskapelig kontroll. Derfor må det 

utredes hva som er best: å utføre forskningen ved NDR eller ved NTNU, NIKU 

eller andre institusjoner. Uansett er det viktig for forståelsen og anvendelsen av 

metodene at NDR relativt snart skaffer personale som i samarbeide med museums- 

og forskningsavdelingen og relevante håndverksfag kan utvikle et 

konserveringsprosjekt. Prosjektet må følges av tilstandsanalyser av aktuell 

middelalderskulptur på domkirken, slik at man vet nøyaktig hva slags behov for 

konservering som finnes. 
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 Tiltak knyttet til håndverk og materialproduksjon 

 

I dette kapitlet skal de ulike håndverksfagene gjennomgås med hensyn til hva som 

blir deres største oppgaver knyttet til Nidarosdomen de kommende år. Det vil også 

bli antydet på hvilke områder det trengs spesielle, nye tiltak, hvordan tenker seg 

opplæring og hvordan kapasiteten innen de ulike fagene er. 

 

 

 

Mulig drift i 

Klungenbruddet 

 

 

 

 

 

 

 

Nye brytnings-

teknikker 

 

 

 

 

 

 

Å lære om gamle 

brytningsmetoder 

Steinbrytning og steinsag 

Etter at driften i klebersteinsbruddet på Kvikne er stanset, blir den store 

utfordringen på dette feltet, forutsatt at nødvendige tillatelser blir gitt, å i løpet av 

1999 starte opp drift i Klungen klebersteinsbrudd nær Trondheim. Det er 

meningen at NDR selv skal drive bruddet ved hjelp av brytningskampanjer hver 

sommer. Om alt går bra, kan man vente at Klungen overtar som 

“hovedleverandør” av stein i flere tiår fremover. Men da det er lite trolig at man 

kan få all nødvendig stein til restaureringen fra dette steinbruddet, er det viktig at 

man fortsetter befaringer og ressursanalyser også andre steder i Norge. Foreløpige 

beregninger tyder på at man trenger mellom 500 og 1000 m
3
 stein brutt ut fra fast 

fjell (skrot inkludert) til restaureringen av Nidarosdomen de neste 20 år. Da det 

ikke ennå er vurdert hvilke brytningsteknikker man skal benytte i det nye 

steinbruddet, vet vi ikke hvor store investeringer i utstyr brytningen vil medføre. 

Dette vil bli vurdert i løpet av 1999. Da man i den senere tid har investert i nytt 

sageutstyr i verkstedet, er det ikke forventet større investeringer på denne fronten i 

nærmeste fremtid. 

Arbeid med steinbrytning (og steinsag) er i dag hovedansvar for en person. Det 

vil fortsatt måtte foregår i samarbeide med museums- og forskningsavdelingen, 

steinhuggerne ved NDR og eksterne institusjoner (i hovedsak NGU). I tillegg er 

det ønskelig å utføre undersøkelser og eksperimenter med middelaldersk brytning 

av stein; for å lære mer og se om de gamle metodene i modifisert form også kan 

være interessante i dag. Til dette vil det være nødvendig å bl.a. samarbeide med 

NTNU (Vitenskapsmuseet). 

 

 

 

Ny steintype en 

utfordring 

 

 

 

5-700 ødelagte 

stein på koret 

 

 

 

 

 

 

Steinhuggerfaget 

For steinhuggerne vil det bli en ekstra utfordring å skulle ta fatt på en ny 

klebersteinstype, spesielt siden det er sannsynlig at Klungen kleberstein er 

vanskeligere å bearbeide enn stein fra Kvikne. Dette betyr at man må forvente en 

innkjøringsperiode før man kjenner steinen godt. Selv om det i fremtiden ikke vil 

bli aktuelt å skifte ut store bygningspartier på kirken, er det likevel store mengder 

enkeltstein som må hugges. Foreløpige beregninger tyder bl.a. på at det vil være 

nødvendig å skifte ut 500-700 ødelagt stein på koret og Kongeinngangen 

(hovedsakelig gjennomforvitret Grytdalstein). Mer enn 50% av dette er 

utsmykningstein, mens resten er kvadre eller stein med enklere former. 

 Hvis vi antar at restaureringen av koret (inkl. Kongeinngangen) vil ta i 

underkant av 10 år, medfører dette en produksjon på 50-80 stein i året. I 

gjennomsnitt vil derfor hver av de 8-10 steinhuggerne måtte ferdiggjøre i 

underkant av 10 stein i året, noe som antas å kunne oppfylles relativt greit, gitt at 

de 8-10 steinhuggerne virkelig har steinhugging som sitt hovedarbeid. Når er det 
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Brukbar 

kapasitet i dag 

nemlig slik at steinhuggerne ved NDR også skal utføre andre oppgaver i 

tilknytning til restaureringsarbeidene. Her kan vi nevne arbeide i brudd, med 

opptegning og dokumentasjon, med modellering og demontering/montering. Det 

er en utfordring å få til en tilfredstillende fordeling av arbeidsoppgavene. Dessuten 

er det nødvendig med en liten økning av kapasiteten siden det i dag bare er 8 

steinhuggere. 

 

 

 

Murerfaget 

etterspurt 

 

 

 

 

 

 

 

Planer om 

kalkkuler 

Murerfaget 

Antall murere (2) er ikke tilfredstillende sett i forhold til de store oppgaver som 

står for døren, ikke minst fordi muring, pussing og kalking er et av de mest 

etterspurte fagene også når det gjelder NDRs eksterne oppgaver. Som eksempel 

kan det neves at restaureringen av koret vil medføre svært mye demontering 

(parapeter, gesimser, strebebuer, tårn, øvre del av Kongeinngangen etc.). Både 

demonteringen og den etterfølgende oppmuring med en kombinasjon av ny og 

gammel stein er murerfagets hovedansvar. Selv om det ennå ikke er beregnet hvor 

mye tid demontering/oppmuring vil ta (på koret), synes det innlysende at 

murerhåndverket må styrkes ved NDR. Vi må selvsagt også nevne de store 

arbeidene man står foran når det gjelder kalking av hvelv. 

 Et annet felt som vil bli murernes hovedansvar er selve mørtelproduksjonen. 

NDRs planer går ut på å anlegge tradisjonelle kalkkuler i tilknytning til 

verkstedene, slik at man kan produsere den ønskede kalkkvalitet. Dette tiltaket vil 

ikke minst være av stor betyning i forbindelse med bevaring og revitalisering av 

gamle håndverk. Anskaffelse av kalk, eventuell brenning, lesking, lagring og 

vedlikehold vil totalt innebære et stort og tildels vanskelig arbeide, ikke minst 

fordi man må utføre betydelig egen eksperimentering. 

 Ellers er det for NDR (og Nidarosdomen) viktig å benytte de best mulige 

mørtelblandinger, med lite eller ingen tilsetning av Portlandsement, ved de 

arbeider som står for døren. Til dette kreves egne undersøkelser, men også 

samarbeide med eksterne fagfolk med kompetanse på blanding og analyse av 

mørtel. 

 

 

 

15 år for korets 

glassmalerier? 

 

 

 

 

 

Tradisjonelle 

håndverksmetoder 

Glassmalerfaget 

Tidligere har vi sett at det er anslått at restaureringen av glassmalerier på koret vil 

innebære så mye som 30 årsverk. Med dagens bemanning i glassverkstedet vil det 

ta 15 år. Man må vurdere økning av kapasiteten, ikke minst fordi det vil være en 

fordel om man fikk utført de aktuelle restaureringsarbeider når store stillas er på 

plass høyt oppe på kirken. Hvis restaureringen av koret tar 10 år, skjønner vi at det 

knapt er mulig å ferdiggjøre restaureringen av dets glassmalerier innen dette 

tidsrommet. I dag benyttes tradisjonelle håndverksmetoder ved restaurering av 

glassmaleriene. NDR ønsker at dette skal fortsette, bl.a. fordi håndverks-

tradisjonen som skapte maleriene fortsatt er levende og fordi – såvidt vites – 

maleriene ikke viser omfattende kjemisk forvitring eller sterke skader av 

luftforurensning. Ved utbytting av glass gjøres dette altså stort sett pga. 

brekasjeskader. Det bør imidlertid vurderes å sette i verk forskning på skader på 

glassmaleriene, slik at man kan utarbeide reviderte restaureringsplaner hvis det 

skulle være nødvendig. 
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Dørbeslag til 

vestfronten 

 

 

 

 

 

 

 

...blikkenslager-

faget... 

 

 

 

Smedfaget 

Selv om det for tiden kun er en smed ved NDR, står smedfaget sterkt ved at 

vedkommende har gjennomgått utdanning til kunstsmed. I dag spenner 

virksomheten fra arbeid med steinhuggerverktøy til ulike former for arbeide med 

beslag og opphengingsutstyr (bl.a. i forbindelse med museet). 

 Det vil bli betydelig flere oppgaver – og dermed behov for større kapasitet - i 

nær fremtid. Spesielt vil utforming og produksjon av beslag til nye dører i skipet 

og på vestfronten bli en meget stor utfordring. Dette er naturligvis også en 

kunstnerisk/arkitektonisk oppgave. Videre er det ønskelig at smedfaget involveres 

sterkere i studiet av gamle steinbrytningsteknikker. Vi vet svært lite om dette, men 

man kan komme nærmere svar ved eksperimentering ved hjelp av kopier av 

gammelt verktøy (bl.a. smidde jernhakker). I tillegg kommer rensning (og 

konservering) av f.eks. korrodert beslag. 

Et fag som ligger nært opp til smedfaget er blikkenslagerfaget. Dette blir tatt 

med her fordi det ikke er representert med egen gruppe ved NDR. Når 

blikkenslager trengs til takreparasjoner og legging av beskyttende beslag på 

steindetaljer, må man altså søke ekstern hjelp. Sett på bakgrunn av alle lekkasjene 

på kirken, og at det trengs mye avdekking i fremtiden, må det vurderes om NDR 

bør ha egen blikkenslager. Det kunne også vurderes å engasjere en erfaren 

blikkenslager (med eget verksted) på langtidskontrakt. 

 

 

 

 

 

Større oppgaver i 

fremtiden 

Snekkerfaget 

Når det gjelder Nidarosdomen spesielt, har snekkerfaget de senere år vært 

involvert i oppgaver som stillasarbeider, reparasjoner av dører, tak og inventar, og 

ulikt arbeide forbundet med den store bygningsmassen NDR forvalter. Det har 

med andre ord vært lite egentlig restaurering eller nyskapning. Dette vil forandre 

seg noe når de store restaureringsoppgavene kommer i gang. Man vil få mer 

intensivt arbeide med de eksisterende oppgavene, men samtidig vil det i 

samarbeide med andre bli viktig å bl.a. lage nye dører til skipet og vestfronten. 

 

 

 

Avstøpning og 

modellering 

 

 

 

 

 

Nye metoder for 

sårbar stein 

Gipsfaget 

Innen gipsfaget utføres i hovedsak to typer arbeidsoppgaver ved NDR: avstøpning 

og modellering av skulptur og dekorasjoner som skal kopieres eller rekonstrueres i 

stein, og produksjon av gipsfigurer for salg. I de siste år har man fortsatt et stort 

program for avstøpning av domkirkens skulptur for dokumentasjon, etter at store 

mengder gipskopier gikk tapt under brannen i Erkebispegården i 1983. De store 

restaureringsoppgavene som nå står for døren vil medføre en konsentrasjon av 

innsatsen mot å lage gipskopier av aktuelle utbyttingskandidater (f.eks. på koret). 

 Samtidig må nye metoder for avstøpning og kopiering vurderes. Man vet at den 

tradisjonelle avstøpningsmetoden i mange tilfeller fører til misfarging av den 

avstøpte stein, samt medfører tap av originalmateriale. Dette betyr at den 

tradisjonelle metoden må videreutvikles, et arbeide som såvidt er kommet i gang. 

På den andre siden er det et behov for å ta i bruk moderne kopieringsteknikker, 

f.eks. ved hjelp av laserscanning, når det f.eks. gjelder svært sårbar 

middelalderskulptur. NDR må utvikle et prosjekt innen dette feltet så snart som 

mulig. 
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Fagbrev 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeide med 

Søsterinstitusjon? 

Opplæring og kompetanseutvikling i forhold til håndverk 

I 1982  ble det lagt frem et forslag om intern opplæring og nye stillingskategorier 

for departementet. Dette førte til at den nåværende ordning med seks år intern 

opplæring som restaureringsassistent før en ble restaureringstekniker ble etablert. 

Det ble på 1990-tallet lagt opp til at den interne opplæringen førte frem til eget 

fagbrev som steinhogger ved NDR. De fleste håndverkerne har nå et slikt fagbrev. 

Den siste tid har spørsmålet reist seg hvordan en skal forholde seg til søkere 

med meget relevant håndverksutdannelse og praksis for stillinger ved NDR. Dette 

er aktualisert i forbindelse med at det skal lyses ut fem nye restaureringsassistent-

stillinger innen 1.2.1999. Opplæringsprogram og kriterier for vurdering av 

erfaring og kvalifikasjoner vil foreligge til denne tid. Spørsmålet om 

videreutdannelse og kompetanseutvikling for de ansatte har også blitt drøftet. 

NDR vil nå måtte ta stilling til hvordan både opplæring og kompetanseutviklingen 

ved bedriften best skal organiseres. Dette vil skje i nært samarbeide med relevante 

miljøer i Norge. Departementets pålegg om at NDR også skal kunne ta inn 

lærlinger må dessuten vurderes. Kontakt med ”søsterinstitusjoner” i Europa må 

utvikles slik at hospitantordninger kan etableres. Disse spørsmål vil nå sees i lys 

av de forhold som langtidsplanen trekker opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over 

restaureringen av 

Nidarosdomen fra 

1869 til i dag. Det 

er i første rekke 

erfaringene fra 

dette arbeidet 

NDR bygger på 

når fremtidens 

restaureringer 

skal utføres 

Kapasitet innen de ulike håndverkene 

Oppgavene skissert i langtidsplanen vil kreve en viss økning av antallet 

håndverkere. Kanskje opptil en 40-50% fordelt prosentvis slik fordelingen er i dag 

mellom de forskjellige håndverkene Antallet er vanskelig å estimere og må knyttes 

opp mot de tempoplaner som velges. Det vil likevel bli nødvendig å foreta en 

nærmere vurdering av behovet siden en økning av arbeidstokken må sees i lys av 

opplæringskapasiteten. Det vil ta tid å lære opp personell med den kompetanse 

som kreves. Slik situasjonen er i dag vil nyansatte assistenter først bli ferdig år 

2005. De videre vurderinger av opplæring og tilsetting må ta hensyn til behov, 

men ikke minst også rollen til NDR som nasjonalt kompetansesenter. 

 Restaurering av Nidarosdomen 1869-1998
Hovedrestaureringer (svart) og senere arbeider (grått)

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Kapittelhuset

Korveggen

Oktogonen

Kortårnene

Koret

Kongeinngangen

Olavs og Johannsekap.

Søndre Tverrskip

Nordportalen/Mikaelskap.

Lektoriet/Mariakap.

Nordre tverrskip

Hovedtårnet

Skipets sideskip

Skipets øvre deler

Vestfronten (nedre)

Vestfronten (øvre)

Nordre vesttårn

Søndre vesttårn
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 Prioriteringer, tidsplaner og ressursbehov 

 

I den følgende oppsummering vil vi gå gjennom hvilke restaureringsoppgaver som 

skal prioriteres, hvilke utredningsoppgaver som må gjennomføres og hvilke 

ressursbehov som finnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativt sikker 

plan frem til 2006 

 

 

 

 

 

 

Koret ferdig til 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritert rekkefølge på restaureringsoppgavene 

 

I tabellen på neste side er det, på grunnlag av tilstandsanalysen av Nidarosdomen 

og NDRs forventede kapasitet, satt opp et realistisk forslag til tidsplan for 

restaureringen de neste 20 år. Tabellen er delt i fire ulike arbeidsoppgaver: 

 

 Restaurering av gjenreiste deler 

 Restaurering av middelalderdeler 

 Sikring og vedlikehold 

 Nybygging og nye installasjoner 

 

Som tidligere nevnt er det nødvendig at flere typer oppgaver foregår samtidig, noe 

som også går frem av tabellen. Frem til jubiléet i 2006 må planen oppfattes som 

relativt sikker, mens den etter denne tid naturligvis er å oppfatte mer som et 

uttrykk for prioriteringer. Som man ser er det også lagt vekt på selve kirkens 

behov, mens nybygging og nye installsjoner i og omkring kirken er tillagt mindre 

vekt. Dette gjelder spesielt besøkssenteret på vestfronten og kulverten inn til 

kirken, som er behandlet i andre sammenhenger. 

 I den første perioden til omkring 2006 regner NDR med å ha ferdig 

restaureringen av hele koret, unntatt kongeinngangen som må vente pga. 

stabilitetshensyn. Til 2006 vil også kapittelhuset, samt nordre og søndre 

oktogonkapell bli restaurert. I hele perioden frem til 2006 (og etterpå) vil det måtte 

pågå ulike sikrings- og vedlikeholdsarbeider på utsatte deler av kirken. Nye dører 

til skip og vestfront vil også kunne være ferdige innen 2006. 

 Selv om tidsplan og kostnader forbundet med utbytting av varmeanlegget ikke 

er utredet, regner NDR med at også dette kan bli ferdig i den første perioden. Det 

samme gjelder den allerede kostnadsberegnede (7-10 mill. kr.) utskiftningen av 

det elektriske anlegget i kirken. 

 Etter 2006 vil kongeinngangen, søndre tverrskip, vestfronten og vesttårnene bli 

prioritert når det gjelder gjenreiste deler. Hovedtårnet og skipet må sannsynligvis 

vente til etter 2020. Når det gjelder middelalderdelene vil resten av oktogonen, 

nordre tverrskip og skipets sideskip bli prioritert. 

 Som tabellen viser går NDR inn for at det blir reist stillaser på koret og 

kapittelhusets vestvegg i løpet av år 2000. Dermed vil “generalrestaureringen” 

være i gang. 
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 Forslag til restaureringsplan for Nidaros domkirke. Årstallene er omtrentlige. Planen 

gjengir i første rekke prioriteringer og endel (mindre) oppgaver er utelatt. Det kan bli 

forandringer på grunnlag av nye utredninger. “Restaurering” er brukt som overordnet 

begrep, på linje med “bevaring” 

 

 

 

 

 

 

Merknader til tabellen: 

Etter 2020 kommer 

restaurering av hoved-

tårnet med spir og øvre 

deler av skipet 

Vedlikehold, sikring og 

reparasjon inkluderer 

bl.a.: 

 Utbedring av lekkasjer 

 Endring/vedlikehold 

av vannavrenning og 

nedløp 

 Sikring av 

marmorsøyler og 

andre 

nedfallskandidater 

 Endring av tak hvis 

absolutt nødvendig 

 Sikring av 

glassmalerier 

 Vedlikehold av 

tekniske installasjoner 

(Hovedrestaurerings-

arbeidene skal 

naturligvis også 

inkludere slike saker) 

Uthevede årstall 

markerer ulike 

jubileumsfeiringer. I 

2019 er NDR 150 år. 

År Restaurering av 

gjenreiste deler 

Restaurering av 

middelalderdeler 

Sikring og 

vedlikehold 

Nybygging/nye 

installasjoner 

1998   Løpende 

arbeid på: 

 

 Skipet 

 Vestfronten/ 

vesttårnene 

 Hovedtårnet  

 Tverrskipet 

 Andre deler 

 

1999   Hvelv i 

nordre 

vest-

tårn  

 

Nytt 

varme-

anlegg 

Besøk-

senter 

og 

kulvert 

inn til 

kirken 

2000 Koret 

(starter med 

oppmåling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapittelhuset 

2001 

2002 

2003 Nordre 

oktogonkapell 

2004  

Andre oppgaver 

som f.eks. 

istandsettelse av 

kjelleren 

2005 Søndre 

oktogonkapell 

2006 

2007 Kongeinngangen Oktogonen 

(resten) 

Løpende 

arbeid på: 

 

 Koret 

 Kapittelhuset 

 Oktogonen 

 Andre deler 

 

 

 

2008 

2009 

2010 Søndre tverrskip Nordre tverrskip 

med kapellene, 

samt 

Olavskapellet 

2011 

2012 

2013 Vestfronten/ 

vesttårnene 

 

2014 

2015 

2016 Skipets sideskip  

og nedre deler av 

vestfronten 

2017 

2018 

2019 

 

 

 

 

Forundersøkelser 

1999-2001 

Utredningsoppgaver 

 

Selv om NDR regner med at stillaser skal reises på koret og kapittelhuset i løpet 

av år 2000, vil man primært måtte regne tiden fra 1999 til 2001-02 som en 

undersøkelses- og utredningsfase. Dette er nødvendig for å skaffe en basis for det 

planlagte restaureringsarbeidet. I tabellen nedenfor er det satt opp fire ulike 

oppgaver: 

 Stabilitetsmålinger 

 Utredninger 

 Forskning og utvikling 

 Materialproduksjon 

Når det gjelder stabilitetsmålingene omfatter disse både deformasjoner, dvs. 

utbulinger og sprekker, og setninger i grunnen. Utredningene omfatter også 
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stabilitet, men her i form av vurdering av denne sett på bakgrunn av målingene. 

Ellers dreier utredningene seg om ulike sikringsoppgaver (brann og nedfall av 

stein), oppmåling av domkirken (i første rekke koret), stillasbygging (koret og 

kapittelhuset), takløsninger (koret, oktogonen og tverrskipet), vannavrenning (hele 

kirken) og inneklima/varmeanlegg. 

 Innen forskning og utvikling mener NDR at det først og fremst må satses på 

konservering av kleberstein (inkludert tilstanden til middelalderskulpturen), samt 

videreutvikling av avstøpnings- og kopieringsmetoder for skulptur og 

dekorasjoner. Når det gjelder materialproduksjon dreier dette seg om åpning og 

forsøksdrift av Klungen steinbrudd, samt utvikling av restaureringsmørteler og 

anlegging av kalkkuler i tilknytning til verkstedene. 

 Utredningsoppgaver som eventuelt vil måttes behøves for besøkssenteret, 

kulvert og fremføring av fjernvarme er ikke tatt med i tabellen under, og 

behandles i andre sammenhenger. 

 

 

 Utredninger, FoU-arbeid og materialproduksjon nødvendig som basis for det planlagte 

restaureringsarbeidet på Nidaros domkirke 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Merknader: 
Med ”deformasjon” 

menes både 

utglidning/utbulig og 
sprekker 

Innholdet i de ulike 

utredninger er beskrevet 
i teksten. Merk at 

”vannavrenning” 

inneholder både 
avrenning/nedløp på 

selve kirken og drenering 

i grunnen. 

År Stabilitets-
målinger 

Utredninger Forskning og 
utvikling 

Material-
produksjon 

1998 Deformasjon  Stabilitet 

 Sikring/nedfall 

 Sikring/brann 

 Oppmåling  

 Stillasbygging 

 Takløsninger 

 Vannavrenning 

 Inneklima og 
varmeanlegg 

 Konservering 
av kleberstein 
og tilstand til 
skulptur 

 Avstøpning og 
kopiering 

 Åpne 
og 
drive 
Klun-
gen 
stein-
brudd 

1999 Setninger Utvikle 
mørtel 
og 
anlegge
/drive 
kalkkule 

2000  

2001  

2002  

2003 Deformasjon   

2004 Setninger   

2005    

2006    

 

 

 Ressursbehov for undersøkelser og utredninger 

 

For undersøkelses- og utredningsarbeidet kan det settes opp et foreløpig og 

uforpliktende budsjett. I tabellen under er det tatt med estimerte utgifter til 

arbeider som i stor grad vil måtte involvere eksterne konsulenter/ekstern 

arbeidshjelp og/eller spesielt utstyrs/materialinnkjøp. Arbeider som NDR kan 

utføre ved hjelp av egne krefter er ikke budsjettberegnet. I denne sammenheng må 

det påpekes at budsjettet presentert på neste side kommer i tillegg til NDRs 

ordinære budsjett. Heller ikke er det tatt med behov for nye stillinger.  

 Utredningene vil naturligvis vise hvor store kostnader som vil bli forbundet 

med de store, praktiske oppgavene på kort sikt: reisning av stillas på koret og 
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utbytting av varmeanlegget. Arbeider forbundet med besøkssenter og kulvert, 

samt utbytting av elektrisk anlegg er ikke medtatt (se under). 

 

 

 Foreløpig og uforpliktende budsjett for undersøkelser og utredninger (i 1000 kr) 

Beregnet 600 kr/time for eksterne konsulenter. Kommer i tillegg til ordinært budsjett for 

hele NDR, som tar hensyn til personale og løpende material- og utstyrskostnader 

 

  1999 2000 2001 

    

Utredninger    

Oppmåling 600 510 510 

Stabilitetsmålinger og -vurdering 330  285 255 

Brannsikring og elektrisk anlegg 100 50 50 

Vannavrenning 90 70 0 

Inneklima/varmeanlegg 300 440 440 

Stillasutredning (med heis) 150 0 0 

 0 0 0 

Forskning 0 0 0 

Konservering av kleberstein 150 75 75 

Avstøpning/kopiering 0 100 100 

 0 0 0 

Materialproduksjon 0 0 0 

Restaureringsmørtler/kalkkule 100 200 300 

Åpning av steinbrudd 1000 300 100 

 0 0 0 

Utstyr 0 0 0 

Datautstyr (for oppmåling/dokumentasjon) 200 0 0 

 0 0 0 

Sum 3020 2030 1830 

 

 

 Ressursbehov for de store restaureringsoppgavene 

 

Ressursbehov når det gjelder de store praktiske restaureringsoppgavene som 

starter med koret, samt i forhold til nye stillinger, vil ikke bli endelig klart før 

undersøkelsesfasen 1999-2001 er gjennomført. Ressursbehovene over tid vil 

naturligvis være sterkt avhengig av om man velge å utføre restaureringen etter de 

tempoplaner som er angitt i denne rapporten, eller søker å legge opp til 

langsommere tempo. Uansett må detaljeringsnivå for endelig fremdriftsplan og de 

tilhørende ressursbehov avklares i samarbeide med KUF. 
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