
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selja kloster og helgenanlegg: Inneklima og forvitring i tårnet. 

Overvåkning fase 2, rapport 1 

 
Rapport til Riksantikvaren og Selje kommune 

Per Storemyr Archaeology & Conservation Services 
Desember 2018 

  



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Storemyr 
Archaeology & Conservation Services 
N-6957 Hyllestad 
Tel:  95 330 460 
Org. nr.: 914 103 894 MVA 

per.storemyr@hotmail.com  
per.storemyr.net 
facebook.com/per.storemyr.archaeology.conservation 

 
5. desember 2018 

Forsidebilder, ovenfra og ned: Klosteranlegget med tårnet, saltforvitring i 2. etasje i tårnet 

file:///C:/Users/perst/Dropbox/publications/Collection_reports/ACS/per.storemyr@hotmail.com
file:///C:/Users/perst/Dropbox/publications/Collection_reports/ACS/www.per.storemyr.net
file:///C:/Users/perst/Dropbox/publications/Collection_reports/ACS/facebook.com/per.storemyr.archaeology.conservation


3 
 

 

 

 
 

Selja kloster og helgenanlegg: 

Inneklima og forvitring i tårnet. 

Overvåkning fase 2, rapport 1 

 

 

 

 

2018 

  

 

 

 

Rapport til 

Riksantikvaren og Selje kommune 

Desember 2018  



4 
 

Forord 
 

FoU-prosjektet «Det romanske tårnet til Albanuskirken på Selja: Analyse av inneklima og 

forvitringsprosesser» kom i stand på bakgrunn av at tårnet ble ferdig restaurert i 2012 (med mindre 

arbeider fram til nylig), men fortsatt viser betydelig forvitring, i første rekke innvendig. 

Prosjektet startet i januar 2016 og den første fasen ble rapportert i august 2017. Senere ble det 

bestemt at prosjektet skulle videreføres. Det ble startet opp igjen med en fase 2 på ettrersomeren 

2018. Foreliggende rapport er den første i fase 2. 

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Riksantikvarens program for konservering av 

middelalderruiner, Selje kommune og Per Storemyr Archaeology & Conservation Services. Tusen takk 

til Inger-Marie Aicher Olsrud og Bjørn Jensen for utmerket samarbeid. Takk også til Geir Magnussen i 

Bakken & Magnusen AS for diskusjoner og tips. 

 

Hyllestad i desember 2018 

Per Storemyr 

(Der ikke annet er nevnt, er alle bilder og illustrasjoner ved forfatteren.) 
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1 Innledning 
 

I den forrige rapporten fra første fase i prosjektet (Storemyr 2017) ble det trukket følgende 

konklusjoner: 

 Restaureringen av tårnet i de siste 10-12 årene har hatt en svært positiv effekt, ikke minst 

når det gjelder utbedring av lekkasjer, samt sannsynlig bedre utlufting og mindre kondens. 

 Det er sannsynlig at mesteparten av forvitringen skjer i forholdsvis tørre perioder (lav RH) på 

våren/sommeren/tidlig høst. Her i nord blir det såpass tørt (RH, absolutt luftfuktighet) på 

sommeren, til tross for hyppig regn og at det føles fuktig, at man må regne med 

saltforvitring. I dette tilfellet kan vi ikke se saltene med det blotte øye. De er enten for 

finfordelte eller krystalliserer under overflaten og i små porer i steinene. Merk at dette er en 

hypotese. 

 Tårnet er «åpent»; dvs. at det har mange åpninger (portaler, vinduer) og dermed er det 

fullstendig prisgitt det omgivende maritime, kjølige klimaet. Om man ikke stenger åpningene, 

så kan man ikke styre inneklimaet. Det betyr at man i stor grad må leve med den forvitringen 

som skjer. Forvitringen er ikke ubetydelig, men den svekker ikke tårnets konstruksjon. 

Forvitringshastighet i ekstremt forvitrede i vindussmyg i 3. etasje er beregnet til ca. 1 cm tap 

av overflate pr. 100 år (snittverdi). 

 For å ytterligere redusere forvitringshastighet, er det naturligvis viktig å opprettholde en 

generell god bevaringstilstand; bl.a. reparere fuger med kalkmørtel på jevnlig basis for å 

unngå lekkasjer, og ikke minst holde taket i god stand. Så kan man i tillegg overvåke klima og 

forvitringshastighet ved å samle opp nedfalt materiale med visse mellomrom – for å holde 

noenlunde kontroll, og for å på sikt forstå forvitringsmekanismene. 

Målsettingene med fase 2 i prosjektet tar utgangspunkt i disse konklusjonene: 

1. Å videreføre overvåkning av klima og forvitring 

2. Å arbeide mot å forstå forvitringsmekanismene (jfr. salt) 

3. Å gi råd om vedlikehold 

 

2 Utførelse og metoder 
 

Utførelse og metoder er beskrevet i detalj i Storemyr (2017). Her skal det kort rekapituleres og legges 

til nye opplysninger: 

1. Inneklimaovervåkning (T, RH) på timebasis. 

To «waterproof» Tinytag-målere (Tinytag Plus 2) er siden januar 2016 montert i den nedre etasjen 

(høyt oppe ved nordveggen) og i den øverste etasjen (høyt oppe ved østveggen). I forrige rapport ble 

målinger utført inntil 6.3.2017 beskrevet. I foreliggende rapport beskrives målinger fram til 

23.11.2018. Dessverre mangler vi målinger mellom 18.11.2017 og 7.9.2018. Dette på grunn av at fase 
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2 kom sent i gang og en kombinasjon av tekniske feil og batteriproblemer. Målingene ble startet opp 

igjen med nye batterier 7.9.2018. Neste batteriskift og restarting er våren 2020. 

2. Sammenligning av inneklima i tårnet med ytre klima (via www.eklima.met.no). 

Vi har valgt Kråkenes fyr, ca. 15 km vest for Selja, for sammenligning. Dette offisielle målestedet har 

mye høyere nedbør enn målestasjonen på Stadlandet, men da Kråkenes er mer kystnært, ble det 

ansett at temperatur og relativ luftfuktighet her er mer relevant for Selja. Dette har vist seg å 

stemme. Målingene i tårnet følger målingene på Kråkenes på en så god måte at det til en viss grad er 

mulig å grovt rekonstruere inneklimaet i perioder hvor målinger mangler (se under).   

3. Gjentatt observasjon av tilstanden til murverket. 

I fase 1 utførte vi observasjoner 5 ganger, i fase 2 har vi til nå observert 2 ganger (7.9.2018 og 

23.11.2018). Disse tidspunktene ble valgt av praktiske årsaker. Alle observasjoner ble notert i 

dagbok. 

4. Oppsamling av nedfalt materiale 

som følge av forvitring. 

Vi har nå valgt ut tre områder for 

oppfeing av nedfalt materiale ved 

hvert observasjonstidspunkt; det 

dreier seg om 

vindussmygene/vindusbenkene på 

øst- og sørveggen øverste etasje, 3. 

etasje. som har blitt benyttet i første 

fase. I tillegg feier vi nå opp på gulvet 

foran østveggen i 2. etasje. Her er en 

sterkt forvitret bue i olivinstein over 

det tilbaketrukkede partiet som viser 

takvinkelen i Albanuskirken. 

Oppsamlet materiale ble veid på en 

kjøkkenvekt.  

 

 

 

5. Observasjoner 

Observasjoner av fuktforhold, saltutblomstringer og andre relevante fenomener ble fortsatt i 

prosjektets fase 2; salt spesielt på følgende steder: 

 Første etasje, rett øst for øvre del av portalen innvendig 

 Andre etasje, gammel bue i olivinstein over restaurert «trekantfelt» 

Figur 1: Nedfalt materiale (pulver, mørk 
«stripe») fra østveggen i 2. etasje 

http://www.eklima.met.no/
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 Tredje etasje, område med saltskorper på olivinstein ved siden av vestvinduet, på nordsiden. 

 Ute, murverk på nordveggen av skipet, nær tårnet, i murkjernen, nær restaurert murverk. 

Relevante sider ved restaureringshistorien og materialbruk er presentert i tidligere rapporter 

(Storemyr 2010, 2015). I Storemyr (2010) finner man også full beskrivelse og diskusjon av 

forvitringsprosesser, samt analyser knyttet til nedbrytning av olivinstein og saltutblomstringer. Dette 

vil ikke bli gjentatt i foreliggende rapport. 

 

3 Inneklima høsten 2018 
 

Inneklimaet høsten 2018 var preget av store temperaturvariasjoner, fra knapt 20 grader tidlig i 

september til nær 0 ved en spesielt kald periode sent i oktober. RH varierte fra 35 til 100%, med de 

laveste verdiene i den kalde perioden i slutten av oktober (Figur 2 og Figur 3). Etter en ekstremt tørr 

sommer var det generelt regnfullt gjennom store deler av høsten. 

Tabell 1  viser gjennomsnitts-, maksimum- og minimumsverdier. Vi ser at middelverdiene er nokså 

like, men at maks-temperaturen blir høyere i den øverste etasjen, mens min-luftfuktighet blir lavest i 

den nedre etasjen. Det siste har trolig å gjøre med tørre vinder fra øst, som slår ned fra fjellet øst for 

klosteret. 

Tabell 1: T og RH målt i tårnet høsten 2018 

9.9.2018-
23.11.2018 

T middel (°C) T max (°C) T min (°C) RH middel (%) RH max (%) RH min (%) 

Nede, 1. etg. 9,4 16,6 2,0 79,0 100 34,9 

Oppe, 3. etg. 9,4 19,8 1,9 79,7 99,6 49,1 

 

 

Figur 2: Klimadiagram (timeverdier) for 1. etasje høsten 2018 
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Figur 3: Klimadiagram (timeverdier) for 3. etasje høsten 2018 

 

4 Inneklima fra vinteren 2016 til høsten 2017 
 

Om vi ser på inneklimaet siden målingene startet i januar 2016, så kommer forskjellene mellom 

nedre og øvre etasje noe klarere ut (Tabell 2). 

 

Tabell 2: T og RH målt i tårnet fra januar 2016 til november 2017 

12.1.2016-
18.11.2017 

T middel (°C) T max (°C) T min (°C) RH middel (%) RH max (%) RH min (%) 

Nede, 1. etg. 9,0 20,1 -2,5 77,9 100 17,8 

Oppe, 3. etg. 9,5 23,9 -2,5 75,7 100 26,5 

 

Vi legger merke til at RH kan bli veldig lav, men om vi ser på klimadiagrammene (Figur 4, Figur 5), så 

skjer dette bare i få og svært korte perioder, og stort sett bare på høsten og vinteren når 

temperaturen en sjelden gang går nær eller under null grader. Beskrivelse av årsvariasjonen i 2016 er 

ellers gjengitt i Storemyr (2017), og gjelder også, stort sett, for 2017. 

Ellers ser man av diagrammene at doggpunktet ligger nær innetemperaturen vinter og høst. Det er i 

disse periodene man har mest kondensfukt på veggene. I sommersesongen er det tørrere – og 

doggpunktet er lavere enn innetemperaturen. 

Her må vi legge til at temperaturene på veggene naturligvis generelt er lavere enn den målte 

lufttemperaturen i tårnet – og ligger nok nærmere doggpunktet nesten året rundt. 
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Figur 4: Inneklima i nedre etasje 12.1.2016-23.11.2017. Timeverdier. 

 

Figur 5: Inneklima i øvre etasje 12.1.2016-23.11.2017. Timeverdier. 

 

5 Sammenligning av inneklima med ytre klima 
 

Inneklimaet i klokkeetasjen er noe moderert i forhold til det ytre klimaet slik det er fremkommer på 

Kråkenes fyr. I de tre figurene under ser vi en sammenligning av de relevante klimaparametrene (T, 

RH, doggpunkt, absolutt fuktighet) for årene 2016, 2017 og 2018. Vi har benyttet øvre etasje som 

grunnlag, der det er her vi måler nedfall av materiale fra veggene. 
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Figur 6: Sammenligning inneklima med uteklima (Kråkenes fyr). Døgnverdier 2016 

 

 

Figur 7: Sammenligning inneklima med uteklima (Kråkenes fyr). Døgnverdier 2017 
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Figur 8: Sammenligning inneklima med uteklima (Kråkenes fyr). Døgnverdier 2018 

 

Av diagrammene (Figur 6, Figur 7 og Figur 8) ser vi at kurvene for T, RH og absolutt fuktighet følger 

hverandre godt, men også at det er noen forskjeller: 

 Temperatur ute og inne er svært lik høst, vinter og vår, men ligger høyere inne (opp til ca. 5 

grader) i sommersesongen. Dette har å gjøre med at tårnet magasinerer varme om 

sommeren. 

 Relativ luftfuktighet er noe høyere ute enn inne høst, vinter og vår, og en god del lavere inne 

i sommersesongen. Dette er i første rekke på grunn av høyere T inne i sommersesongen. 

Det er verd å merke seg at den absolutte fuktigheten er nær identisk ute og inne. Dette betyr at det 

nå ikke er vesentlige vannlekkasjer i murverket. Om man hadde hatt større lekkasjer, ville 

inneverdiene vært en god del høyere enn uteverdiene (på grunn av oppkonsentrert fukt i veggene). 

Vi ser også at at det er nokså store generelle forskjeller fra år til år. Dette har naturligvis med det 

generelle værlaget å gjøre. Eksempel: Sommeren 2017 var våt, mens sommeren 2018 fikk 

eksepsjonelt lite regn. Dette gir et uventet utslag på kurvene for RH: RH var faktisk generelt litt lavere 

i 2017 enn i 2018! Dette er på grunn av at temperaturen her ute i havgapet ikke ble særlig høye, 

annet enn på spesielt gode dager. 

På grunnlag av denne kunnskapen om hvordan T og RH generelt er avhengig av uteklimaet, så er det 

mulig å grovt rekonstruere forløpet til T og RH inne i tårnet i de periodene vi mangler målinger, også i 

de to årene (2014, 2015, se under) før målinger startet inne. I disse årene har vi målinger av nedfall 

fra vindusbenkene, og kan således sammenligne disse med rekonstruerte klimaforløp (se under). 
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Figur 9: Uteklima Kråkenes fyr i 2014 (døgnverdier) 

 

Figur 10: Uteklima Kråkenes fyr i 2015 (døgnverdier) 
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6 Nedfall på vindusbenker og gulv 
 

Oppsamlet nedfall på vindusbenkene i øst- og sørvinduene i klokkeetasjen kommer fra den ene 

halvdelen av de respektive vindussmyg. Beskrivelse av murverket og saltforekomster finnes i 

Storemyr (2017).  

I følge Geir Magnussen ble vindusbenkene renset/feid sommeren 2014. Da vi startet ny, 

(u)regelmessig feiing 12.1.2016 lå det 250-270 g materiale på hver av benkene. Dette betyr at det i 

gjennomsnitt hadde falt ned i størrelsesorden 15 g i måneden mellom 2014 og 2016. Dette tallet er 

naturligvis svært usikkert, men likevel av en størrelsesorden som er sammenlignbar med hva vi har 

feid opp inntil 23.11.2018. 

 

Tabell 3: Materiale falt ned fra vindussmyg i 3. etg. 

Dato 3. etg. øst (g) 3. etg. sør (g) 
Dager siden siste 

oppsamling 
Måneder siden 

siste oppsamling 

01.08.2014 0 0   

12.01.2016 254 270 529 17,63 

30.05.2016 85 35 139 4,63 

14.09.2016 80 45 107 3,57 

24.10.2016 38 35 40 1,33 

06.03.2017 32 18 133 4,43 

07.09.2018 125 145 550 18,33 

23.11.2018 35 25 77 2,57 

 

Periode Øst (g/mnd) Sør (g/mnd) Snitt (g/mnd) 

1.8.14-12.1.16 (1,5 år) 14 15 15 

12.1.16-30.5.16 (vinter-vår) 18 8 13 

30.5.16-14.9.16 (sommer) 22 13 18 

14.9.16- 24.10.16 (høst) 29 26 27 

24.10.16-6.3.18 (høst-vinter) 7 4 6 

6.3.17-7.9.18 (1,5 år) 7 8 7 

7.9.18-23.11.18 (høst) 14 10 12 

 

Som vi ser av Tabell 3 og Figur 12, ble det oppsamlede materialet veid og deretter «normalisert» til 

månedsgjennomsnitt for å kunne sammenligne. Dette ble gjort da oppsamlingen ikke ble utført på 

regelmessig basis. De normaliserte verdiene gir ikke et korrekt bilde av når materialet faktisk falt ned, 

men er den beste tilnærmingen vi kan foreta. 

Stort sett besto det nedfalte materialet av nokså grovt pulver («sand»), men det var bl.a. påfallende 

mange litt større biter (opptil 1 cm i diameter) gjennom sommeren og høsten 2016. 
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I forrige rapport anslo vi at det nedfalte materialet betød en årlig gjennomsnittlig reduksjon av 

overflater på ca. 0,1 mm/år i vindussmygene (ca. 1 cm/100 år). Med mer data for hånden, kan vi nå 

beregne reduksjonen til ca. 0,6 cm/100 år. (Ø-vindussmyg, se Figur 11: ca. 700 g falt ned fra 2 m3 i 

løpet av 4 år.) 

Dette betyr en reduksjon i overflate på ca. 6 cm i et tusenårsperspektiv, altså omtrent siden tårnet 

ble bygd. Om vi ser på forvitringen i vindussmyget, er den naturligvis ikke jevn, og den har sikkert 

hatt større og mindre hastigheter i lange perioder, avhengig av vedlikeholdstilstanden. Men som vi 

ser på bildet, er det bare noen få stein som kommer i nærheten av et så høyt overflatetap som 6 cm. 

Mye av det som har falt ned er fra fuger som ofte er nesten gjennomforvitret. Så totalt sett er nok ca. 

6 cm i et tusenårsperspektiv reelt. 

 

Figur 11: Vindussmyg påøstveggen i 3. etasje. Materiale fra den søndre siden 
faller fra et område på ca. 2 m2 
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Figur 12: Grafisk fremstilling av nedfall fra vindusbenker. Merk at X-aksen ikke er noen vanlig tidsakse 

 

Som vi ser av fremstillingene, er det en påfallende generell økning i nedfall fram til høsten 2016, 

deretter en nedgang og så en svak økning fram til høsten 2018. Siden vi ikke har veid nedfall på 

streng regelmessig basis, er det imidlertid godt mulig at fremstillingene gir et skjevt bilde av reell 

utvikling. Det kan f.eks. godt være at forvitringen skjer i helt bestemte perioder, slik det ble diskutert 

i forrige rapport, spesielt med hensyn til saltutblomstring i tørre perioder (Storemyr 2017).  

I tabell 4 ser vi nedfall fra buen (og veggen over) på østsiden i 2. etasje. Her har vi bare data fra 

sommer/høst 2018. I motsetning til på vindusbuene i tredje etasje, kan det synes som om det er en 

nedgang i nedfalt materiale mot senhøsten. Men her må vi huske på at perioden før høsten 2018 er 

ulikt målt i de to tilfellene. Selv om vi kan tolke mye nedfall som et resultat av den tørre sommeren 

2018, trenger vi flere data fra 2. etasje før vi kan konkludere.  

 

Tabell 4: Materiale falt ned fra bue og vegg  i 2. etg. 

Dato 2. etg, nord (g) 
Dager siden siste 

oppsamling 
Måneder siden siste 

oppsamling 

01.06.2018 0   

07.09.2018 550 98 3,27 

23.11.2018 240 77 2,57 
 

Periode 2. etg (g/mnd) 

1.6.18-7.9.18 (sommer) 168 

7.9.18-23.11.18 (høst) 94 
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7 Nedfalt materiale som funksjon av inneklima 
 

Selv det kan være distinkte perioder som gir mest nedfall, som over nevnt f.eks. kortvarige, svært 

tørre perioder, så kan vi også tolke forvitringen i litt lengre perspektiver. I Figur 13 har vi rekonstruert 

RH på månedsbasis gjennom årene 2014-2018, vel å merke der vi ikke har målinger av inneklimaet 

(se over for diskusjon om rekonstruksjon). 

Figurene viser gjennomsnittlig T og RH på månedsbasis på hhv. Kråkenes (oransje=T, lys grønn=RH) 

og i øvre del av tårnet (rød=T, grønn=RH). Der vi ikke har målinger i tårnet er RH forsøkt grovt 

rekonstruert med stiplet grønn strek. Under temperaturdiagrammene er gjennomsnittlige 

månedsverdier for nedfall i østre og søndre vindusnisje gjengitt (blå søyler). 

 

Figur 13: Gjennomsnittlig T og RH på månedsbasis, Kråkenes og øvre del av tårnet, sammenlignet med 
gjennomsnittsverdier for nedfalt materiale i vindusnisjene. Svart strek angir periodene nedfallet er normalisert 

til. Se ellers teksten for forklaringer. Blå strek angir teoretisk likevekstfuktighet for NaCl (ca. 75%). 
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Om rekonstruksjonen er noenlunde korrekt, går det frem av figuren at de sesongmessige 

svingningene i RH i øverste del av tårnet var noe mer utpreget i årene 2014 til 2016, mens RH har 

«flatet» noe ut i de to siste årene. Samtidig ser vi at de høyeste verdiene for nedfall ser ut til å falle 

sammen med årene med de sterkeste sesongvariasjonene. Om det er saltforvitring, og da spesielt 

forårsaket av halitt (natriumklorid), som har en finger med i spillet, ville dette kunne forklares ved at 

lengre perioder med våtere inneklima gir saltene større sjanse til å gå fullstendig i oppløsning – og 

vice versa: at saltene har en større sjanse til å krystallisere når det er lengre perioder med tørrere 

inneklima. 

I figuren over har vi trukket en lyseblå linje ved den teoretiske likevektsfuktigheten for halitt (ca. 

75%). I et komplekst saltsystem (som vi helt sikkert har i murverket) vil normalt likevektsfuktigheten 

være lavere, kanskje ned mot 70-65%. Som vi da ser, er det svært liten sjanse for at halitt skal kunne 

krystallisere. Men når det skjer, så kan det gi en «boost» i forvitring. 

Helt på tampen av 2018 var RH stort sett langt over 65-70%. Samtidig har vi her en økning i nedfall. 

Gjennomsnittsverdiene kan altså ikke forklare forvitringen, om vi antar at halitt er viktig. Men så 

hadde vi altså en svært utpreget «drop» i T og RH i slutten av oktober (se diagrammer og diskusjon 

over). Det kan godt være at denne hendelsen er viktig. 

 

8 Er halitt/NaCl viktig for forvitringen? 
 

I rapportene om forvitringen på Selja (Storemyr 2010, 2017) er salt, spesielt halitt, men også flere 

andre salter antatt å være viktig for forvitringen, uten at kjemisk forvitring av metaolivinstein og frost 

er utelatt som mulige viktige mekanismer. Salt har blitt ansett som viktig fordi vi har målt til dels 

høye klorid-, sulfat- og til dels nitratverdier med teststrips og også kunnet bestemme en del salt ved 

mikroskopi, dog ikke halitt. Dessuten er det gode indikasjoner på at forvitringen øker i tørre perioder, 

da saltene har størst potensiale til å krystallisere. Men er virkelig halitt-verdiene så høye som vi 

antar? 

Med den sjønære tilknytningen virker det logisk at sjøsprøyt med 3% halitt vil kunne avsette seg i 

mengder på murverket gjennom hundrevis av år. Men tar vi et eksempel som domkirkeruinen på 

Kirkjubøur på Færøyene, komplett omgitt av Atlanterhavet, så har Poul Klenz Larsen (2008) der 

faktisk målt forbausende lave verdier, omregnet i størrelsesorden 0,15 vekt%. Larsen mener av 

erfaring at et trengs minst 0,5 vekt% til at halitt skal kunne gjøre større skade, og min egen erfaring 

tilsier det samme. 

Derfor er det sentralt at man får avklart om mengden halitt (og andre salter) er så høy som vi antar, 

slik at vi kan bedre designe det videre overvåkningsprogrammet. Om salt er mindre viktig enn vi 

antar, så må vi fokusere mer på bl.a. kjemisk forvitring og frost i årene som kommer. 

Det foreslås derfor å utføre et analyseprogram for å måle mengden salt. Dette kan trolig best gjøres 

på det oppsamlede, nedfalte materialet (som er arkivert) ved hjelp av ionekromatrografi. 

 



19 
 

9 Observasjon av kondens- og hygroskopisk fukt 
 

De følgende bildene gir en pekepinn på hvordan fukten i tårnet var under besøkene høsten 2018. For 

en stor del dreier det seg om kondensfukt, sannsynligvis blandet med hygroskopisk fukt. Vi må huske 

på at saltblandingene i murverket har den egenskap at de «suger» til seg fukt og gir et fuktig 

utseende på veggene. Vi besøkte Selja i tørre perioder, 7.9. hadde ennå ikke den svært fuktige 

høsten satt inn etter den tørre sommeren, og 23.11. var det verste av nedbør over. 

 

Figur 14: Sørveggen i 3. etasje, 7.9.2018. Forholdsvis tørt med få fuktflekker 

 

Figur 15: 23.11.2018: Få fuktflekker, omtrent som i september, Bjørn Jensen overvåker det hele. 
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Figur 16: Østveggen mot kirkeruinen, nede, 23.11.2018. Stort sett tørt og fint, noe fukt i nedre deler. 
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Figur 17: Sørveggen nede, 23.11.2018. Stort sett tørt. Legg merke til det mørkere feltet fra vindusbenken og helt 
ned til gulvet. Her rant det vann før restaureringen. Tilstanden er i dag svært mye bedre enn for 10 år siden. 
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10 Konklusjoner og anbefalinger 
 

Overvåkningen i fase 2 av prosjektet har hatt et langt avbrekk siden fase 1 var ferdig rundt årsskiftet 

2016/2017. Men vi har fått videre indikasjoner på at forvitringen skjer under bestemte tørre perioder 

(RH) og sannsynligvis er knyttet til saltforvitring. For å kunne endelig bekrefte at salt er så viktig som 

vi tror bør: 

1. overvåkningen fortsettes på mer regelmessig basis (sesongmessig, 4 ganger i året inntil 

videre); 

2. det gjøres analyser av saltene (med ionekromatografi) for å bestemme mengder. 

Er mengdene store, så vil vi være nær en endelig konklusjon; er det små må studiene i fremtiden 

legge mer vekt på kjemisk forvitring og kanskje frost (selv om T svært sjelden går under null i tårnet). 

Vi har bekreftet at forvitringshastigheten er i størrelsesorden 0,5-1 cm/100 år, når en ser det som 

gjennomsnittlig tap av materiale over sterkt forvitrende flater innendørs. Det er imidlertid først og 

fremst fugene som lider, i tillegg til sterkt forvitret metaolivinstein. Dette er betydelig, men gir ingen 

grunn til panikk, all den tid tårnet nå er i god bevaringstilstand. 

På sikt kan en imidlertid kanskje vurdere å fuge opp en del av de verst forvitrede fugene i områder 

med høyt materialtap. Dette for å på lang sikt hindre strukturelle problemer om fugene blir 

gjennomforvitrede. 

Som konkludert i forrige rapport er det nå ikke mulig å aktivt styre inneklimaet fordi tårnet er svært 

åpent mot omgivelsene (dører, vinduer). Først om forvitringshastigheten skulle gå betydelig opp, er 

det noen grunn til å vurdere «lukking» av tårnet for å muliggjøre aktiv klimastyring.  

Inntil den tid er det først og fremst er viktig å opprettholde en generell god bevaringstilstand; dvs. 

reparere fuger med kalkmørtel utendørs på jevnlig basis for å unngå lekkasjer, og ikke minst holde 

taket i god stand. Så kan man i tillegg overvåke forvitringshastigheten som i foreliggende 

undersøkelse – for å holde noenlunde kontroll.  
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