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Restaurering 2014-2015



Plastikmalede vægge! – de er tætte, og kan ikke kalkes. Derfor skal malingen fjernes.

Prøveafrensninger



Ældst kendte foto – 1870-erne – G. Støckel, Rønne



1874

Bornholms ældgamle kirkebygninger
1878



1870 – projekt
D.J. Nielsen, Rønne

Sendt til bedømmelse
hos arkitekt Herold i
København.

Herold fandt tilbygningen
for stor og kritiserede
flere detaljer.



Revideret projekt.
Mathias Bidstrup

Marts 1872

Igangsat 1877



Ældste foto indv.
Ca. 1900



Nogle årstal - byggearbejder

1877 Nordre tværarm bygges i mursten. Våbenhuset er fortsat indgang. De nuværende bænke og
formentlig også prædikestol fremstilles.

Det gamle træloft i skibet fornyes.

1886 Det gamle tårn og våbenhus nedrives. Kirkerummet forlænges med ca. 3, m meter mod vest og det
nye tårn opføres. Arkitekt Mathias Bidstrup, Rønne.

1894 Varmeværk installeres.

1903 Ny indgangsdør i nordre korsarms nordgavl, og der indrettes forrum.

1906 Reparationer, asfaltering af sydvæg. Prædikestol sænkes.

1908-9 Restaurering – kalkmalerier i koret restaureres. Nyt orgel: Lind / M.Bidstrup

1936 Kirkens træværk males og væggene kalkes

1937 Kalkmalerier renses. Elektrisk lys i lysekronerne.

1958 Døbefont flyttes til nuværende plads. Trappen til prædikestol trækkes tilbage og nyt gelænder
opsættes.

1968 Nyt varmeanlæg . Nyt orgel, tegnet af arkitekt Johannes Exner.

1972-76 Stor restaurering ved arkitekt Rolf Graae.



Nationalmuseet 1952



1966 1972



1972



1974
Rolf Graae



1976-2014



2011 – tiltrængt vedligeholdelse

2012



August 2014 – Håndværkeren rykker ind.

Kun afsat penge til kalkede vægge



Johannes Henning

Casper

Afrensning

Asfalt
(1906)



Sydvæg - vinduer

Nordfløjens  østre vindue

Dekoration på nordfløjens østvæg

Nationalmuseet blev hidkaldt for en undersøgelse
- Arbejder blev sat på pause



Ca. 1900



Nationalmuseet : - gå videre – lad evt.- et bemalet felt være synligt

Skal vi ikke male loftet, når vi nu er i gang?
- spurgte menighedsrådet

• Hvilke kulører ? – den gule skulle overmales med en lys grå.

• Pris? – det kom malermesteren med – og provstiudvalget bevilgede.



Afrensning – næsten færdig



Middelalder1876
Mange lag



Nationalmuseets konservatorer:
Hold fingere væk!
Vent på bedre tider med bedre teknik

Tæt på middelaldermaleren!

Aftryk på overkalkningens bagside



Lette penselstrøg

Mand med gul kjortel – 1400-tallet?

Spor fra ”lægter” - pulpitur

Slut! – let overkalkning – og overpudsning
Gemt til kommende generationer
– rapport hos Nationalmuseet



Sydvæggen

Skabelonmalerier i limfarve – lag på lag



Kalkmørtel – tre typer - fra Helsingborg

Reparationer og overfiltsning – klar til mange tynde lag kalk

Langtidslagret”Kirkekalk”
- fra mørtelværkets kalkkuler – i Rutsker

Gode håranstrygere – striber ikkeHenning filtser



1. Vaskning
2. Skrabning- slibning
3. Grunding
4. Fugning
5. To strygninger

Ny behandling:
Linoliemaling

Kridtspartling mellem brædder
- drysser ned.
- revner – blæser ind



1975



Stillads til malerne

November 2014



Muggen lugt fra kolde trægulve

Indblæsning af træfiberuld



Brædder fjernes – tør beton Træfiber indblæst Brædder genlagt



Lysekroner er
genmonteret



Når alle håndværkere er ude – renses og stemmes orglet af orgelbyggerne



Resultat
28. jan. 2015



Tak for godt samarbejde!
Tak til Rutsker Menighedsråd
Tak til Provstiudvalget
Tak til Nationalmuseet
Tak til alle håndværkerne, og mestrene
Tak til graveren Michael

Tak til menigheden, og gæsterne

NIELS-HOLGER LARSEN


