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Statusrapport 2017 
Prosjekttittel  
Riksantikvarens ruinprosjekt  
Prosjektbeskrivelse 
Ruinprosjektet er et av Riksantikvarens ti bevaringsprogrammer 
der målet er å sette i stand et utvalg kulturminner innen utgangen 
av 2020. For Ruinprosjektet er målet bevaring, tilrettelegging for 
publikum, skjøtsel og pleie av områdene rundt ruinene samt 
overvåking og langsiktig vedlikehold. De 12–15 største anleggene 
vil bli prioritert, samt ruiner som engasjerer lokalmiljøet sterkt. 
(St.meld. nr. 16 (2004-2005), side 28. 
 
Organisasjon 
En prosjektgruppe bestående av representanter fra 
Kunnskapsavdelingen og Kulturminneavdelingen.  
 
Mål for arbeidet (delmål, tiltak) i 2017:  

1. Konservering og skjøtsel: Tilstandsanalyse, konservering og 
skjøtsel av utvalgte ruinanlegg. 

2. FOU og dokumentasjon: Georadar, fotogrammetri, 
fotodokumentasjon og arkeologiske undersøkelser. 

3. Informasjon og formidling: Fotodokumentasjon av ruiner. 
4. Kompetanseutvikling: Seminar for murere og deltakelse på 

kurs og seminarer.  
Går til 
Klima- og miljødepartementet  

Arkivkode 351.3 Utførende enhet   
Riksantikvaren, Kunnskapsavdelingen, Konserveringsseksjonen 

Elektronisk filnavn Prosjektleder  
Inger-Marie Aicher Olsrud  

Dato 
20.12.2018 

Prosjektnr 
313/602 

Periode: 
2017 

Godkjent av  
Seksjonssjef Harald Ibenholt 

 
Del I Fremdrift, organisasjon og økonomi 
 
2017 var 12. år i Ruinprosjektet. Gjennom prosjektperioden har vi høstet mange erfaringer og vi 
har utviklet ny kunnskap. En viktig erkjennelse er at det ikke finnes standardløsninger som kan 
anvendes for ‘ruiner i sin alminnelighet’. Valg av både materialer og metode må vurderes etter 
klimaforhold, utforming, bruk, tilgjengelighet etc. 
 
Budsjettet for 2016 var på ca 13,4 mill inkl. overførte midler fra 2016. Budsjettrammene er 
stramme og vi har måttet foreta strenge prioriteringer.  
 
Det vises for øvrig til mer utfyllende rapporter for de enkelte anleggene og for ulike 
forskningsprosjekter som er utført. Disse er lagt ut på Riksantikvarens vitenarkiv. Rapportene kan 
også fås ved henvendelse til Riksantikvaren.  
 

http://www.riksantikvaren.no/
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Prosjektgruppen  
Inger-Marie Aicher Olsrud, prosjektleder 
Harald Ibenholt, seksjonssjef 
Karin Axelsen, prosjektmedarbeider 
Live Johannessen, prosjektmedarbeider arkeologi 
 
Økonomi 
Det er betalt ut 10 655 508 kr på Ruinprosjektet i 2017. Underforbruk i forhold til budsjett 
skyldes dels et FOU-prosjekt som måtte utsettes på grunn av værforhold, og konserveringstiltak 
som ikke rakk å bli arkeologisk avklart før kalksesongen var over. 
 

1. Konservering og skjøtsel 9 576 802 
2. Forskning og utvikling  895 529 
3. Informasjon og formidling 120 000 
4. Kompetanseutvikling og kurs  63 257 

 10 655 508 
 

 
Del II Arbeidet i prosjektet 
 

Konservering og skjøtsel 
  
Tautra klosterruin, Frosta, Nord-Trøndelag - ID 85612 
I 2017 er det utført murarbeid i midtre del av 
koret, innvendig mot nord. På dette partiet har 
man valgt å benytte en KC 80:20, som er en 
kopimørtel etter restaureringsarbeider benyttet på 
slutten av 1800-tallet. Nyere sementmørtel som er 
i dårlig stand blir fjernet. Det er foretatt 
inspeksjon av toppdekker på hele ruinen. 
Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen. 
 
Omfattende og langsiktige tiltak krever en grundig vurdering fra eier og 
håndverker.  
Foto: Karin Axelsen, Riksantikvaren  
 

Munkeby klosterruin, Levanger, Nord-Trøndelag – ID 7018 
Nordveggen og nordvestre vegg i skipet er ferdig 
konservert, og toppdekket er nesten ferdig.  
Murverket inneholder mye betong og murskallet 
er sterkt rekonstruert etter ulike metoder. 
Toppdekket er lagt i flere omganger, så 
konserveringsarbeidet er omfattende. 
Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen. 
 
Murverk tildekket for konservering og herding. Håndverkerne i 
forgrunnen. 
Foto: Karin Axelsen, Riksantikvaren  
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Steinvikholm, Stjørdal, Nord-Trøndelag – ID 91501 
Hovedinnsatsen ble i år konsentrert om NV-
fløyen (rom 107 og 108). All sementmørtel er 
fjernet. Mengden sement var så stor at det i 
tillegg til manuell utmeisling også ble benyttet 
meiselmaskin på enkelte egnede partier. 
På ringmuren er det foretatt reparasjoner av 
murverket ved at KC-mørtel som er i god stand 
beholdes. 
Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen. 
 
 
Riksantikvaren og Fortidsmonneforeningen på befaring. 
Foto: Karin Axelsen, Riksantikvaren  
 
Lyse klosterruin, Os, Hordaland – ID 6459 
Arbeidene på Lyse var i år konsentrert om 
sørfløyen. I tillegg til generelt nedbrutt murverk, 
byr også tidligere restaureringsarbeiders 
tolkninger og rekonstruksjoner på problemer.  
Fjerning av toppdekke (torv/gress) viste 
gjennomgående stort sett god stand, men det også 
er partier der det er nødvendig med reparasjoner. 
Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen. 
 
 
 
Byantikvaren og murerne vurderer skader og tiltak i østre del av sørfløyen. 
Foto: Inger-Marie Aicher Olsarud, Riksantikvaren  

 
Selje kloster og helgenanlegg, Selje, Sogn og Fjordane – ID 83760 og 84839 
Hovedinnsatsen er konsentrert om 
klosterfirkanten med innvendig og utvendig 
murverk i kjøkken, matsal, rommet øst for 
matsalen og kapittelsalen som prioriterte 
områder. Større partier med betong er meislet ut 
med meiselmaskin, men mesteparten er som 
vanlig utført med håndverktøy.  
Arbeidet med istandsetting av trappen til 
helgenanlegget er i gang og det er i denne 
forbindelse også gjort arkeologiske 
undersøkelser. 
Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen og 
NIKU. 
Geir Magnussen vurderer tiltak for å rette opp og stabilisere trappen. 
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren 
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Halsnøy kloster, Kvinnherad, Hordaland – ID 64166  
På Halsnøy er eier, Sunnhordland Museum, sterkt 
involvert i konservering, tilrettelegging og 
skjøtsel. Dette er med på å legge et godt grunnlag 
for videre forvaltning av anlegget. Det er utført 
murarbeid og annet i korsgangen, sørfløyen, 
vestfløyen, nordvestfløyen og i brønnrommet. 
Arbeidet er utført av Bergen kommune Etat for 
Bygg og Eiendom, Sunnhordland Museum og 
NIKU. 
 
 
Korsgangen etter at det vestlige hjørnet er renset frem og stabilisert. Dette 
hjørnet har gitt en helt ny forståelse av dette viktige bygningselementet. 
Foto: Inge-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren  
 
Tilrem kirkeruin, Brønnøy, Nordland – ID 85621 
Ruinen ble ferdig konservert i 2009, men det 
gjenstår enda noe arbeid i overgangen skip-kor. I 
2017 (utført 2016) ble det foretatt grøntskjøtsel 
samt forberedende tiltak til ferdigstilling. 
Arbeidet er utført av Brønnøy kommune og 
Ruben Flatås. 
 
 
Et vinterbilde fra Tilrem.. 
Foto: Brønnøy kommune. 

 
 

 
Mjøskastellet, Ringsaker, Hedmark – ID 91719 
Noen av de største trærne inne i ruinen er fjernet.  
Arbeidet er utført av Bjertnes Trefelling AS i 
samarbeid med Hedmark fylkeskommune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trær inne i ruinen før felling. 
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren.  
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Bispeborgen Domkirkeodden, Hamar, Hedmark – ID 88381  
I 2017 er det utført konserveringsarbeid på 
innerliv i nordre tårnvegg (Bispeborganlegget). 
Det er mye sement og mye brannskadd stein i 
murene, så arbeidet er krevende. 
Østre ringmur ble ferdigstilt med toppdekke av 
bentonitt og torv. 
Som del av et forsknings- og utviklingsprosjekt er 
det i samarbeid med Murer Tore Granmo bygget 
opp en kalkovn på museets område. Mørtelen 
som produseres testes og brukes til 
konserveringsarbeidene i tårnet. 
Arbeidet er utført av Anno Museum 
Domkirkeodden. 
Murer Tore Granmo og konservator Erik Bjørnstad fra Anno Museum 
måler temperaturen inne i kalkovnen. 
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren 

 
 

 
Olavskirken Tønsberg, Vestfold – ID 12375 
Kirkeruinen ble rengjort for mose og alger. Dette 
ble gjort forsiktig med lavtrykk damp. 
Arbeidet er utført av Murmester Dag Arne Nilsen  
AS. 
 
 
 
 
 
Murer Lise Marie Sommerstad vasker ruinene. ‘Føyka’ er damp – ikke 
trykk. 
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren  
 
Holla kirkeruin, Nome, Telemark – ID 77951 
Holla kirkeruin har vært under restaurering over 
lang tid. Omfattende arbeider er utført og viktige 
avklaringer er foretatt. I år er det dermed ekstra 
gledelig å melde om stor framgang i arbeidet: 
Sørportalen nesten ferdig, tårnfoten i vest er 
ferdig spekket og det er støpt topp-plate i nord. 
Murpartiet over vestportalen er klargjort for 
riving. 
Arbeidet er utført av Murmester Gulliksen AS.  
 
 
 
Vestveggen med portal er sikret før nedplukking.  
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren  
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Mikaelskirken, Tønsberg, Vestfold – ID 12373 
Konserveringen av den vestlige delen av ruinen 
ble ferdigstilt og overdekningen flyttet il 
østpartiet for meisling og uttørking. Noen 
interessante arkeologiske funn underveis ble 
innrapportert og undersøkt. Blant annet et 
overraskende funn av menneskebein tett ved 
muren. All honnør til kunnskapsrike og 
observante murere som oppdaget og rapporterte 
funnet.  
Arbeidet er utført av Murmester Dag Arne Nilsen 
AS. 
Kirkeruinens vestparti under stillas og tildekking. 
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren 
 

     
     

 
 
Hovedøya klosterruin, Oslo – ID 3198-2 
Klosterruinene skjøttes godt av eier, som er Oslo 
kommune Bymiljøetaten. Foruten vanlig 
grøntskjøtsel er deler av murene vasket.  
Eier melder om økende tilstrømning av 
besøkende. 
Det planlegges nytt ledningsnett for vann og 
strøm til øyene. Trasé for dette vurderes i 
samarbeid med Byantikvaren. 
Arbeidet er utført av Oslo kommune 
Bymiljøetaten. 
Ny trasé for ledningsnett skal i størst mulig grad følge eksisterende stier 
og nett. 
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren 
 
 

        
     

 

 
Mo kirkeruin, Vestre Slidre, Oppland – ID13036 
Mo kirkeruin er ferdig konservert, og det arbeides 
nå med å skjøtte landskapet omkring. Rekken av 
trær ned not Slidrefjorden er tynnet slik at nå er 
innsyn både fra ruinen og mot ruinen. 
Arbeidet er utført av Brødrene Snortheimsmoen 
AS 
 
 
 
 
 
Det er igjen fjordgløtt på Mo. NB! Området omkring ruinen er for en 
periode uten gress i påvente av nysåing. 
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren. 
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Reinskloster, Rissa, Sør-Trøndelag – ID 16337 
Det store lønnetreet som sto i kirkens korvegg var 
angrepet av kullskorpelav og måtte tas ned. 
Arbeidet ble gjort med forsiktig ‘innklipping’ fra 
trekronen og inn mot stammen slik at ikke tunge 
greiner skulle falle ned må murene. Det ble også 
tatt ned en ask øst for ruinen. 
Arbeidet er utført av Trondheim kirkelige 
fellesråd. 
Trefellerne gjør klart klatreutstyr for å komme til i trekronen. 
Foto: Karin Axelsen, Riksantikvaren  
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Forskning og utvikling 
 
Fotogrammetri 
Selje kloster og helgenanlegg og Kapittelberget i 
Skien er dokumentert.  
Arbeidet er utført av PAST v/Marcin Gladki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grunnplan av Kapittelberget kirkeruin i Skien.. 
Illustrasjon: Marcin Gladki, PAST 

 

 
 

Kalkbrerning i Hyllestad 
Norsk Kvernsteinsenter / Musea i Sogn og 
Fjordane bygget og testet sin egen kalkovn. 
Prosjektet har allerede tiltrukket seg mye 
oppmerksomhet og ekspertise. Prosjektet 
engasjerer også skole og lokalmiljø og er allerede 
blitt en ‘snakkis’ i miljøet. 
Arbeidet er utført av Kvernsteinsenteret med hjelp 
fra lokale og tilreisende ildsjeler og eksperter. 
Fra en av de første prøvebrenningene av kalkovnen. 
Foto: Per Storemyr, Kvernsteinsparken 
 

 

 
Arkeologiske undersøkelser  

Det er utført arkeologiske undersøkelser i på Selje 
kloster og helgenanlegg i forbindelse med 
restaurering av trapp og sti opp til helgenanlegget, 
og det er gjort en undersøkelse av innrapportert 
beinfunn ved Mikaelskirken i Tønsberg. 
 
 
 
 
Fotoscan for dokumentasjon av arkeologisk undersøkelse på Selje. 
Foto: Regin Meyer, NIKU  

BILDE FRA KARIN - 
OMRÅDET
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Informasjon og formidling 
Fotodokumentasjon 
Mariakirken og Klemenskirken i Oslo samt 
Sverresborg i Trondheim er fotodokumentert av 
fotograf Arve Kjersheim. 
Arbeidet er utført av Ark-foto v/fotograf Arve 
Kjersheim. 
 
 
 
 
 
Ruinene av Sverresborg fra en litt uvanlig vinkel.  
Foto: Fotograf Arve Kjersheim, Ark-foto 

 
 
 

 
Kurs og kompetanseutvikling 
 
Seminar for murere i Sarpsborg 
I oktober ble det avholdt seminar for murere som 
er engasjert i ruinkonservering. Medarrangør var 
Østfoldmuseene Borgarsyssel Museum. Temaer 
denne gangen var praktiske erfaringer med ulike 
mørtltyper og diskusjoner omkring for- og 
etterarbeid som f.eks. herding, ettervanning, 
tildekking etc.  
Det var befaring til middelalderkirker og ruiner i 
Indre Østfold. 
Befaring på Ørjekollen fort. 
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren  

 

 
Kompetanseutvikling for prosjektgruppen: Nordisk Kalkforum 
Ruinprosjekts medarbeidere har deltatt på ulike 
seminarer og workshop’er. Nordisk kalkforum er 
en viktig arena for utveksling av erfaringer og 
oppdatering på nyvinninger i faget. Seminaret i 
2017 ble arrangert i samarbeid med NDR 
Trondheim. 
 
 
Nigel Copsey fra Earth Stone & Lime Company and Associates / British 
Lime Forum demonstrerte tilvirkning og bruk av hot-mix. 
Foto: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.  

 
  
30.12.2018 
Inger-Marie Aicher Olsrud 
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