
Velkommen til kurs i den tradisjonelle murteknikken pølsespekking. Programmet vil ha 
korte introduksjoner om mørtler, teknikk og verktøy før vi går over til praktiske øvelser.

«Pølsespekk» er først og fremst en estetisk utforming av en mørtelfuge for å berike en 
blankmur. Men det viser seg også at komprimeringen med spesialverktøy, form og mørtel
sammensetningen var nøye gjennomtenkt forhindre fuktinntrengning. Teknikken ble brukt 
på et stort antall bygninger i tegl i perioden fra 1850–1920 over hele landet. Du finner den 
først og fremst på en del industribygg , men også på skoler, kirker og bygårder. I dag er en 
del pølsespekkede fasader ompusset og gjemt, men det er fremdeles flere tusen kvadratmeter 
med fasader som krever denne teknikken når disse skal rehabiliteres eller tilbakeføres. 
Kunnskap om oppbygging og utførelse er viktig for å kunne bevare fasadens estetiske uttrykk; 
Og det er også som inspirasjon til nye teglflater – det å bruke fugens utforming som et 
virkningsfullt element på flaten.  

Den gamle kraftstasjonen Fosselven 1 i Vallset, 
Stange i Hedmark, 22. mai 2015 kl. 10:00–16:00

Pølsespekking.   
Kurs i den tradisjonelle fugeteknikken.

Med oss i programmet har vi (med forbehold om endringer): 
• Murmester Thomas Watson, Watson Facaderenovering ApS, Snekkersten, Danmark
• Siv.ing. Camilla Sandem Dhelie, Weber Norge
• Antikvar Tore Lahn, Hedmark fylkeskommune



Ordstyrer: Sjur Harby, Disen Kolonial

Fra kl. 09:30: 
Registrering og kaffe 

Kl. 10:00: Velkommen til Fosselven 1 
v/ Karen Hafsal og Lars Kvensjø

Kl. 10:10: Fosselven 1 i korte trekk. Om 
bygningens konstruksjon, materialbruk, 
representativitet og tilstand 
v/ antikvar Tore Lahn, Hedmark fylkeskommune

Kl. 10:40: Hvilke mørtler og hvorfor? 
v/ siv.ing. Camilla Sandem Dhelie, Weber Norge

Kl. 11:10: Hva er egentlig pølsespekk? 
Teknikk, materialer, utførelse og verktøy 
v/murmester Thomas Watson, Watson Facade
renovering ApS, Snekkersten, Danmark 

Kl. 11:40: Pause
Kl. 12:00: Praktiske øvelser
Kl. 13:30: Lunsj
Kl. 14:00: Praktiske øvelser

Avslutning med oppsummering senest kl. 16:00.

S A M A R B E I D S P A R T N E R E :

Program 

Pølsespekking.  
Kurs i den tradisjonelle fugeteknikken.
Den gamle kraftstasjonen Fosselven 1 i Vallset, 
Stange i Hedmark, 22. mai 2015 kl. 10:0016:00

Praktiske opplysninger:
Kursavgift er NOK 1500 og inkluderer materialer, lunsj, kaffe, te etc. Dette er et praktisk rettet kurs som 
til en stor del foregår utendørs. Ta derfor med tøy deretter. Det er 15 plasser og kurset er primært tilrettelagt 
for håndverkere (antikvarer og interesserte eiere er også velkommen). Bindende påmelding skjer til 
sjur.harby@disenkolonial.no eller på 488 97 714 innen 19. mai. Oppgi adresse for faktura ved påmelding. 

Om Fosselven 1:
Fosselvens Elektrisitetsverk er en nedlagt kraftstasjon fra 1910. Bygningen er på 253 kvadratmeter og er oppført 
i lokalprodusert, upusset teglstein. Utvendig er det særlig nordveggen som har skader som følge av langvarige 
taklekkasjer. Gesimsen har et betydelig nedfall av teglstein, og fuger og mørtel er borte. Utover dette det et 
generelt behov for utskifting av en del teglstein, samt fuging av veggene på nytt. 

Kurset gjennomføres i samarbeid med eierne, Weber Norge, Norske Murmestres Landsforening, 
samt Bygg og Bevar.

Fortidsminne-
foreningen

Fylkesmannen
i Hedmark 
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