
KLOKKETÅRNET
RUTS KIRKE

Ruts Kirke c. 1870 – med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel.
Ældst kendte foto at Ruts Kirke.

Klokketårnets historie og restaureringer
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Indledning

Klokketårnet ved Ruts Kirke regnes for det ældste af de særlige bornholmske
klokketårne med en middelalderlig underdel af kampestens, som bærer et senere
tilføjet stokværk i bindingsværk med tegltag, hvorunder klokkerne hængte.

Klokketårnet ved Ruts Kirke adskiller sig fra de øvrige ved ikke at have en
gennemgang nederst, samt at der ikke er adgang fra ”kælderen” til overetagen med
klokkerne. Der er adgang til klokkestokværket ad en udvendig trappe mod nord.

Bindingsværkes murede tavler er rødkalkede til forskel for den almindelige
hvidkalkning på andre klokketårne.

Kirken og Klokketårnet ligger markant på sin høje banke i landskabet, men det
rødkalkede klokketårn mod vest.

På skrænten mod syd og øst ligger en række gamle store gravsten

Denne beretning indeholder følgende:

 Om klokketårnet – kopi fra Danmarks kirker, Bornholm – Nationalmuseet 1954.

 De ældste fotos.

 Restaureringer gennem tiden

 Restaurering 2011
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RUTS KIRKES KLOKKETÅRN
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Kopieret fra Danmarks Kirker, Nationalmuseet, 1954 :
http://danmarkskirker.natmus.dk/kirkedata/bornholm/rutsker_ruts_kirke/
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Gamle fotografier af klokketårnet

Disse to fotografier er formentlig taget i forbindelse med Mathias Bidstrups opmåling af klokketårnet
i 1887 – året efter det nye tårn på kirken var opført, efter tegninger af Mathias Bidstrup.
På fotografierne ses ikke den vejrfløj Bidstrup har tegnet, og formentlig har siddet på vestgavlens
husbrand.

Kirkegården blev i 1891 udvidet med 7 meter mod vest. På disse fotos er det det gamle
kampestensdige, hvor klokketårnet næsten står på kanten – dvs. at fotografierne med sikkerhed er
taget m886 og 1891.

Det ses tydeligt, at tårnet er i dårlig stand, men vestgavlen synes dog at være i god stand, og måske
kort tid før fornyet.

Fotografierne er kopieret fra Bornholms Museums arkiv.
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Ruts kirkes menighedsråd havde indtil 1988 ikke ansvaret for klokketårnets vedligeholdelse.
Klokketårnet blev i 1886 fredet, idet menighedsrådet den gang ønskede at nedrive tårnet.
Der var op igennem 1900tallet foretaget enkelte ændringer, bla.a. var der i østgavlen isat et sprosset
vindue, som i 1988 blev sløjfet.

Der var foretaget udskiftninger af tømmer omkring 1960, og murtavlene var plastmalet røde.
Under plastmalingen fandtes en rosa kalkning – det er meget sandsynligt at klokketårnet tidligere har
stået i en rosa kalkning, hvilket flere andre kirker, såsom Rønne og Svaneke, tidligere har været.

Nedenstående avisomtale i Bornholms tidende 10.august 1988 giver et godt indtryk af forholdene.
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Restaurering blev forestået af arkitekt MAA Jørn Appel.
Byggesagen foreligger godt beskrevet med tegninger, beskrivelser og byggemødereferater.
Fra notater på nedenstående tegninger i 1988 er hentet følgende oplysninger:

Der var op igennem 1900tallet foretaget enkelte ændringer, bla.a. var der i østgavlen isat et sprosset
vindue, som i 1988 blev sløjfet.
Der var foretaget udskiftninger af tømmer omkring 1960, og murtavlene var plastmalet røde.
Under plastmalingen fandtes en rosa kalkning – det er meget sandsynligt at klokketårnet tidligere har
stået i en rosa kalkning, hvilket flere andre kirker - såsom Rønne og Svaneke - tidligere har været.

Nordfacade

Sydfacade
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Vestgavl

Østgavl
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Ny istandsættelse 2011
I de senere år havde de rødkalkede bindingsværkstavl fået en del afskalninger og det regnede ind
langs bindingsværket. Nogle tagsten var blæst ned, og den vestre bræddegavl var utæt, i ringe stand
og af dårlig kvalitet.

Den vestre bræddegavl er udskiftet. Murtavlene er delvis ommurede og reparerede.
Taget er ligeledes repareret med udskiftning af knækkede og løse tagsten, og derefter understrøget.
Den høje kampestenssokkels fuger er udbedret.
Endelig er alt kalket og tjæret, og klokketårnet tager sig igen pænt ud.

Tømrerarbejdet er udført af Hasle Savværk, ved Kasper Pihl.
Murerarbejde er udført af Jørn Ole Klausens Murerforretning ved Michael Hjorth Nielsen.

Klokketårnet er altid åbent, så man kan se de gamle klokkestabler med indskårne årstal.
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Beskrivelse af restaureringen 2011.

Der blev udarbejdet 4 tilsynsnotater. Heri beskrives arbejderne og de aftaler, der blev indgået om
uforudsete arbejder. Notaterne er indsat nedenfor.

Tømrerarbejde:
Der blev ikke udarbejder særskilt beskrivelse for tømrerarbejdet, men det fremgår af det tilsendte
overslag :

Kommentarer:
Brædder og vindskeder blev udført af 32 mm savskåret douglas i vekslende bredder 175-225 mm.
Brædder blev sløjfet med krydsfinersløjfer af ”støbefiner”.
Brædderne blev skruet fast med rustfri skruer.
Der blev ikke kalfatret med værk i bindingsværk.
Trætjæren er en ren fyrretræstjære  ”Bruntjære” blandet med koldpresset rå linolie på gavle.
Murerne tjærede bindingsværk og lemme med en indfarvet fyrretræstjære ”Varmsort”. Al trætjære
blev leveret fra firmaet ”Fyra Vindar” - http://www.fyravindar.dk/shop/

Murerarbejde
Kopi af beskrivelse for murer.
Med rødt er indsat kommentarer – se også tilsynsnotater.

Murerarbejde - beskrivelse
15.4.2011

Arbejdet omfatter:

 Opstilling af stillads for ommuring af tavl på tre sider, reparationer på en side (trappesiden).
Desuden stillads for udskiftning af den vestre gavltrekant til tømrer.

 Taget gås efter for løse tagsten og understrygning.
 Udtagning af alle tavl på vest- og sydside, og de nederste tavl på østside.
 Genindmuring af brugbare mursten, suppleret med nye sten.
 Tavl filtses udvendig og indvendig.
 De tavl, der ikke udtages, renses for løstsiddende kalk, fuger kradses ud og retableres.
 Udvendig kalkes tavlene røde.
 Reparation og kalkning af hvid kampestenssokkel.
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Detaljeret beskrivelse

Byggeplads
Adgang til toilet forefindes.
Adgang til el og vand arrangeres efter nærmere aftale med graver.
Området omkring klokketårnet skal skånes for brokker og mørtel, der skal afdækkes med presenning
eller plader, således at affald kan opsamles og ikke trille ned ad skråningerne.
De store gravsten af sandsten skal afdækkes med plader eller evt. vintermåtter.

Udtagning af mursten
Murstenene skal i stort omfang som muligt udtages for genbrug. Murstenene skal renses grundigt for
mørtelrester på alle sider.
Tilsynet tages med på råd ved sortering.
Murstenene skal overdækkes for regn.

Kun de underste tavl på vestsiden samt enkelte på de øvrige to sider blev udtaget og ommuret.

Opmuring af tavl
Manglende sten skaffes fra Hammershuslager – som bygherreleverance.
Forinden opmuring skal tømrer hugge mørtelnoter dybere – på alle fire sider/kanter i tømmeret.
Der opmures i mønster som eksisterende. Sten må tilskæres med skæreskive.
Der opmures i en ren kalkmørtel 13% - kornstørrelse 0-4 mm ( ”NHL-special” fra Rutsker
mørtelværk) – blandet/leveret en til to uger før arbejdet opmuringsarbejdet påbegyndes.
Fuger langs tømmer skal mellem 0,7 – 1,5 cm brede.
Der mures med absolut fyldte fuger- hele vejen rundt om stenene. Lags træværk komprimeres fuges
løbende under opmuringen med en fugeske, så mørtlen presses helt ud i mørtelnoten. Fugerne
udvendig komprimeres til at stå glat med stenoverfladen – ikke tilbageliggende.
Fuger langs tømmer beskæres 1- 2 mm med kanten af en ske.
Mange fuger langs bindingsværk blev kradset ud og fuget.
Der blev brugt færdigblandede tørmørtler med hydarulisk kalk (fransk St.Astier) fra firmaet
http://nordisknhl.dk/ -

Filtsning
Der tilberedes i god tid – gerne ved arbejdets opstart – mindst en til to uger før brug - en finkornet
kalkmørtel.

Kalkmørtel : 1 del kalkdej /kulekalk ( ”Kirkekalk”) til 1del sand nr. 18 – blandes nogle dage i
forvejen.
Til filtningen i blandes hydraulisk kalk ( JURA-kalk) / NHL5 hydarulisk kalk (fransk St.Astier) fra
firmaet http://nordisknhl.dk/ -

Filtsemørtel: 5 dele kalkmørtel til 1 del jurakalk.
Blandes til en lind mørtel – til evt. spædning bruges kalkvand.
Der må ikke blandes større portioner, end der kan anvendes indenfor to-tre timer. Mørtlen kan ikke
”gemmes” til dagen efter, - evt. overskud skal kasseres.
Inden filtsning forvandes overfladen med kalkvand.

Udvendig



NIELS-HOLGER LARSEN, ARK.MAA VIMMELSKAFTET 2, 3700 RØNNE, TLF.21463977
E-MAIL: NIELSHOLGERLARSEN@GMAIL.COM - WWW.KULTURARVBORNHOLM.DK

13

Filtsemørtlen kan påføres med kost, og straks efter filtses. Der må ikke være et egentligt lag på
stenoverfladerne – max 0,5 – 1 mm i ”lunker”.
Indvendig afkostes eller filtses overfladen med en ren kalkmørtel – uden tykt lag.
Tømmer skal afvaskes med rent vand for evt. kalkhinde/filtsrester.

Der må ikke bruge syre!

Udbedring af tavl, der ikke ommures
Tavlene skrabes rene for løs mørtel. Udvendig og indvendig.
Fuger, som er løse kradses ud i min. ca. 2 cm dybde. Langs tømmer kradses løs mørtel ud – om
nødvendigt i fuld dybde.
Der støvsuges for løs mørtelstøv.
Udfugning foretages med samme mørtel som til opmuring. Alle fuger komprimeres med fugeske til
absolut fyldt fugning. Fuger langs tømmer beskæres 1- 2 mm med  kanten af en ske.
Tavlene filtses som de nye tavl – se beskrivelse ovenfor.

Kalkning af murtavl i bindingsværk

Tavlene kalkes røde.
Der anvendes lagret vådlæsket kulekalk – Kirkekalk fra Rutsker mørtelværk.
Pigmenter, som beskrevet nedenfor (se Skandinavisk Jura http://www.kalk.dk/pdf/prisliste.pdf).

Kalkningen skal ske som følgende.
1. gang : Forvanding med kalkvand. Påføring af rød kalk med kost eller filtsebrædt. Kalken filtses ind
i den nyfiltsede overflade. Der bør ikke filtses ud over tømmeret.(Der må ikke bruge syre!).
2. og 3. gang kalkes almindeligt med forvanding.
Der afsluttes med 1 til 2 gange kalkvand.

Rød kalk – opskrift.
Blandingen bør blandes i god tid – gerne en uge før brug, min 2 dage før.
Bornholmskrød - med gul.
Der tilberedes tre blandinger – hvid, rød og gul, som efterfølgende blandes i nedenfor nævnte
blandingsforhold.
Hvid
Kalkmælk  1: 5 blandes af  en kalkdej af vådlæsket kulekalk, Kirkekalk :

1 del  kalkdej oprøres grundigt i 5 dele postevand,  eller kalkvand.

Rød - tyktflydende

Lys oxydrød nr. 110 ( ”Husumrød”) 1: 1

blandes af :  1 del Husumrød og 1 del kalkvand

Gul - tyktflydende

Gul okker 1:1

Blandes af : 1 del gul okker og 1 del kalkvand
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Rød kalkblanding - færdig
Først blandes rød farvepasta i hvid kalkmælk :
1:7  = 1 del rød til 7 dele hvid  kalkmælk –

- som tilsættes gul farvepasta i en blanding:

1:20 = 1 del gul okker til 20 dele rød blanding (1:7)

Den røde kalk fremstår i friskstrøget tilstand noget ”lysende”, men bliver lidt mørkere med tiden. Der
kan ligeledes med tiden forekomme farveforskelle ud for sten og fuger, som følge af vekslende
regnpåvirkning – det er kalkningens ”naturlige liv”.

Tag – tagsten og understrygning
Revnede og løs/manglen tagsten lægges på plads – kan fastskrues.
Løs understrygning fjernes – børstes rent for støv.
Understrygning :
Der bruges en ren kalkmørtel som til opmuring af murtavl, suppleret med vådlæsket kalk og der
iblandes fæhår. Blanding i samarbejde med tilsyn.
Der blev anvendt en mørtel tilsat hydraulisk kalk.

Understrygningsmørtel må ikke ”komme frem” på taget.

Sokkel – reparation og kalkning
Den hvidkalkede sokkel skrabes ren for løs kalk og løs mørtel.

Huller og større revner udbedres med en mørtel KKh 20/80/475 – 0-4 mm.
Mindre revner og huller udbedres med en KKh 35/65/500 - 0-1mm

Hele overfladen filtses/afkostes med en filtsemørtel med jura, som nævnt ovenfor under filtsning af
tavl.

Efter hel udtørring af mørtelreparationer kalkes 3-4 gange med hvid kalk 1:4.

Niels-Holger Larsen 24.10.2011
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Tilsynsnotater

Tilsynsnotat nr.1
9.8.2011

NHL har 8.8.11 afholdt møde med murermester og murersvende.
Opstart
Arbejdet er opstartet med opstilling af stillads i uge 31 af stilladsfirma.
Der er stillads til tre sider – ikke siden med trappeadgang. Stilladset er ført op i begge gavle for
arbejde på disse.
Murerfirma har yderlige opsat/oplagt afdækninger på stillads – der opsættes efterfølgende
afdækninger på gravsten.

Tag
Der er oplagt manglende tagsten.
Der anvendes tagsten fra kirkens lager i klokketårnets kælderkælder Senere eftergås taget for skadede
og revnede tagsten, dårligt liggende tagsten og mørtel klumper. Tagsten, der oplægges skal skrues
fast.
Desuden skal tages understrygning eftergås
det er aftalt, at tudtagsten nedtages og erstattes af almindelige tagsten. Der er næppe brug for
ventilation efter istandsættelsen.

Tavl
Efter nærmere eftersyn på stillads aftaltes retningslinjer for afrensning, udtagning og udkradsning af
fuger, de steder hvor tavl ikke udtages.
Åbne felter afdækkes med plader mod regn.

Bagsiderne kan afrenses for løs mørtel.
Mursten genanvendes i størst mulig omfang.

Mørtelnoter
Når tavl er udtaget hugger tømrer mørtelnoterne større, ca. 25 mm i bredden og 1-1,5 cm i dybden.
Kan udføres med fræser og/eller håndværktøj.

Imprægnering
Når mørtelnoter er udført stryges kanter på bindingsværk to gange med Boracol 20. hvor der kradses
ud mellem mur og træ skal der forsøges imprægneret – efter nærmere aftale med tilsynet.

Afrensning af tjære og ny tjæring.
Det er aftalt at murere afrenser bindingsværk og lemme for løstsiddende tjære. Senere tjærer murerne
det afrensede.
Gavle, vindskeder og husbrande afrenses og tjæres af tømrer.

Gavle
Tømrer forventer at nedtage den vestre gavl i uge 33, og straks herefter at opsætte den nye.
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Underste tavl på vestsiden - blev alle udtaget og
ommuret. Nogle få andre blev også ommuret.

Det afsløredes at der ikke over alt var muret med
fyldte fuger, og der var en del reparationer.

Alle fuger langs bindingsværk blev skåret ud. Indvendig blev tavlene renset for løs mørtel.

Alle fuger blev kradset ud i 1-2 cm dybde, og
efterfølgende fuget med trykket fuge.

Alle fuger langs tømmer blev fuget med fuld og
”komprimeret fuge.
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Tilsynsnotat nr.2
22.8.2011

NHL har ført tilsyn den 11., 17. og 22. 8.

Arbejdets stade - mandag middag 22.8.
 Murerede tavl er udtaget i underste tavler på vestside samt enkelte på de øvrige to sider.
 Der er kradset fuger ud mellem bindingsværk og mursten, samt i fuger mellem mursten.
 Alle tavl er skrabet/hugget rene uudvendig og indvendig
 Alt tjæret bindingsværk og lemme er skrabet rene for løs tjære
 Der er hugget løstsiddende mørtel af soklen på østsiden
 Vindskeder og husbrand på vestside er nedtaget til værksted.
 Bolte til husbrand er rekvireret hos smed.
 Mørtelfuger i bindingsværk – hvor tavl er taget ud – er hugget dybere, og imprægneret med

Boracol 20.

Tag
Det er aftalt at den yderste vestre række på nordsiden tages ned for imprægnering af spær og lægter.
Sydsiden yderste række synes at ligge godt.

Tavl
De løse tavl er udtaget – færre end forventet. De øvrige tavl kradses ud i fugerne – langs
bindingsværk i fuld dybde, for isætning af ny mørtel.
Der anvendes en NHL 2 – 0.4 mm mørtel langs bindingsværk og til opmuring.
Der forsøges med en NHL 3,5 0-2 i fuger – på et tavl.
Der afsluttes med en tynd filts ( 19-sand og læsket kalk 1:1 – som blandes 1:5 med NHL5)
Indvendig skures bagsiden med en tynd NHL2-0-4 – et felt er færdigt og godkendt. Dette har et
tyndere lang end tidligere.

Imprægnering
Gavlspær og lægter ca. 25 cm ind stryges med Boracol 20.
Husbranden har en lang flække nederst – der imprægneres med Borcol20 – og den skrues sammen.
Blottede kanter på bindingsværk stryges to gange – sidste gang mandag den 22.8 – så murere kan
imure tavl.

Gavle
Tømrer forventer at nedtage den vestre gavl i uge 34, og straks herefter at opsætte den nye.
De gamle bolte med store hoveder bliver genfremstillet hos smed – essesmedning.
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Frisk filtset tavl.
Bemærk, at der er et meget tyndt lag på
murstenene - derved minimeres afskalninger.

Klar til kalkning. Bemærk at fugen mod
bindingsværk er ”beskåret”- en lille fas mod
træet – derved minimeres afskalninger.

Soklens murværk af granitsten er sat i lermørtel,
hvori der er trykket tagstensstumper
– her skydes mørtlen mad tiden af.

Huller og fuger blev lukket med en stærk
hydraulisk mørtel, og overfladen filtset med en
fin kornet mørtel for hvidkalkning.

Den yderste rækketagsten mod nord er fjernet,
træet imprægneret, og tagstenene lægges i mørtel
som før.

En mindre rådskade i nordøstre hjørnestolpe
blev renset, imprægneret, lukket med mørtel og
til sidst tjæret.
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Tilsynsnotat nr.3
30.8.2011

NHL har ført tilsyn den 30.8.11

Arbejdets stade – tirs. middag 30.8.
 Alle tavl er muret og fuget på tre sider.
 Bolte til husbrand er leveret.
 Reparation af sokkel er i gang.

Tag
Tømrer udskifte en eller to lægter i udhæng nærmest vestgavlen.
Understrygning kan ske med en kalkmørtel 1:3 (special fra Nexø Mørtelværk) tilsat NHL5.
5 dele kalkmørtel til 1 den NHL5 – der tilsættes fæhår.

Tavl
Efter godkendt prøve: Der afsluttes med en tynd filts (19-sand og læsket kalk 1:1 – som blandes 1:5
med NHL5)
Tavlene skal være gennemtørre – hvidtørre inden kalkning
Nordsidens tavl renses og fuges i nødvendigt omfang.

Imprægnering
Den nordøstre hjørnestolpe er angrebet af råd. Tømrer imprægnerer, som aftalt og murer lukker
hullet.

Soklen
Soklens dybe huller repareres med en mørtel af NHL5 1:2 – der er indkøbt tørret sand til mørtlen
Gavle
Tømrer forventer snarest at nedtage den vestre gavl. Det er aftalt at brædderne lodrette flugt følger
bindingsværket – som er lidt ud af lod.

Ekstra stillads.
Der har vist så meget arbejde på nordre sides tag og bindingsværk, at der skal opstilles stillads –
opstilles sidst i uge 36.
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De nye gavlbrædder er bredere og samlet med
sløjfer – de gamle var uden samling og smallere.

Det var nødvendigt at opsætte stillads til
nordsiden for tagreparation og facade.

Den færdigkalkede og tjærede sydside. Indvendig er tavlene afrenset for løs mørtel.

Taget blev eftergået for løse og revnede tagsten,
og  undersiden  blev eftergået med
understrygning.

Klokketårnet fremstår igen flot. Dog vil kalkning
og tjære patinere vinteren over, og der kan
forekomme mindre skader.
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Tilsynsnotat nr.4
27.9.2011

NHL har ført tilsyn den 30.8., 8., 20.,26. og 27.9.11

Arbejdets stade – tirs. 27.9.11
 Alle arbejder er fuldført.
 Stillads afmeldt fra 28.9.11

NHL har godkendt arbejderne dags dato.

Håndværksmestrene kan skrive fakturaer.
Disse stiles til:

Rutsker Menighedsråd
Kasserer Ingrid Boesen
Tofteløkken 2
3790 Hasle
(E-mail boesen@dlgpost.dk ).

Fakturaer sendes til NHL for godkendelse og videresendelse til kasserer.

NHL skriver efterfølgende rapport for istandsættelsens forløb med oplysning om anvendte materialer.

Bemærkning vedrørende kalkning og tjære.

 Den røde kalkning vil efter nogen tid mørkne lidt.
 Der kan ske tjæredryp fra gavle i tilfælde af regn.

Det kan forventes, at der efter en vinter kan forekomme mindre afskalninger.

Økonomi – beskrevet i tilsynsnotat nr. 5 – ikke gengivet her.

Der var afsat 300.000 kr. i 2010.
Et detaljeret budget 2011 viste 260.500,- kr.
Regnskabet viste 262.668,13 – heri var desuden flere uforudsete arbejder, samt ekstra fuge arbejde på
to vinduer i kirken.
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Niels-Holger Larsen, 24.oktober 2011


