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Tilsyn den 9. 11. og 12.2.16. Møder med håndværkere, Kaj og Birger, samt Michael.

Arbejdet stade, mandag 15.2 - planlægning
Byggeplads
 Rum med varmt vand er ryddet til brug for murerne.
 Afdækninger er færdige d.d. – tømrere har forladt byggepladsen.
 Lysekrone er blæst ren og indpakket.
 Kirkeskib er nedtaget.
 Kogeplader mv. er opsat i tårnrum – for limopvarmning.
 Der er opsat stilladser i kirken
Murerarbejde
 Afrensninger pågår.
 Tårnrum er skrabet rene (kalkmaleri fundet)
 Vægge omkring orgel – på pulpitur er afrenses – en stor del puds er fjernet – efter afrensningen.
 Nordsiden er under afrensning.
Konservator og tilsyn – 15.2.16
Konservator Ida Haslund fra Nationalmuseet (se nedenfor under undersøgelser) og tilsyn NHL har
hele dagen den 15.2. arbejdet på registrering og undersøgelser af pudslag. Rapporter er undervejs.
Pressen – Bornholms Tidende kom på besøg.

Nærmest kommende arbejder
Afrensning af vægge.

Aftaler
NHL skal gennemgår påbegyndt nedhugning af puds – inden murere går videre med afrensning.
Aftrækning med lærred og lim indstilles indtil videre.

Projekt
Efter Nationalmuseet besøg / Ida Haslund er der nye overvejelser om pudsen – hvad der kan blive
siddende/hvad der kan/skal hugges ned. Rapport fra ID/NatMus. kommer.
Afrensning af stuk er foreløbig annulleret – en ny prøve har vist at dekorationerne trækkes med – det
er for risikabelt og for omkostningsfuldt at afrense dem.
NHL skal undersøge muligheder, der er for at overfladebehandle dem.
Der skal udarbejdes nærmere anvisninger på pudsning m.v.
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Undersøgelser – historiske spor
Den 9.2.16 dukkede der rester af kalkmalerier op – som beskrevet i tilsynsnotat nr. 4.
Efter anmeldelse til Nationalmuseet, kom konservator Ida Haslund hurtigt frem – den 15. 2. 16 for at
registrere og vejlede i behandlingen af vægge. Rapportskrivning pågår – kommer snarest fra Ida
Haslund.
Der findes mange sport fra tidligere tider på væggene – især i forbindelse med afrensningen og
fjernelse af puds.
Kalkmalerier
Er allerede fundet i tårnrummet, på buen, og der er røde farvestænk på væggene – der tyder på
malerier – på sydsiden ved pulpituret. Der skal holdes godt øje med farvespor under afrensning af
pudslag. Der kan dukke mere op.
Læs om kalkmalerier her : http://www.kalkmalerier.dk/
http://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/kirker-og-kirkegaarde/kalkmalerier-idanske-kirker/
Kirken ældre kalkede overflade
Pulpiturvægge og tårnrum viser de oprindelige kalkede overflade – skal registreres og beskrives.
Spor i pudsen efter bænkerække?
På pulpiturvæggen mod syd og vest er der striber, som kunne tyde på en skrå opbygning af
bænkerækker – der er under pudsen flere spor, som ikke er tolket præcist.
Puds- mørtel
Der skal samles puds- og mørtelrester ind for bestemmelse af alder og til sammenligninger.
Pudset kant /reparation under loft i skibet er uforklarlig – indtil videre.
Gammelt vindue
Det romanske vinduer i sydvest. De er dukket en kant af buen op lidt over det nuværende sydvestre
vindues overkant. (ses over pulpiturrækværket)
Stuk
Der er manglende detaljer – hist og her - på stukken. Den bornholmske cement har varierende kulør –
ved pulpitur/sydvestre vindue er den meget mørk og hård. (meget alunskifer i kalkbrænding))
Lampetter
Rundt omkring på væggene sidder gamle kroge til lampetter – nok med stearinlys. Krogene er slået i
en træprop i et boret hul i stenene. De bedste søges bevaret – resten registreres.
I tårnrum ses et aftryk af rust fra en lampet. – findes de bevaret?
Der vil blive udarbejdet rapporter med fotos senere.
NHL 15.2.16
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Kontaktliste
Menighedsråd : http://pederskerkirke.dk/
Kirkeværge / Kaj Jørgensen / pedersker16@live.dk / 30302717
Graver / kirketjener / Birger J. Bendtsen / biinga@mail.dk / 51 50 4197
Rådgivere:
Arkitekt MAA Niels Holger Larsen / tilsyn / nielsholgerlarsen@gmail.com / 21463977
www.kulturarvbornholm.dk
Konservator Ida Haslund, Nationalmuseet / ida.haslund@natmus.dk /41 20 65 77
Håndværkere
Murerarbejde:
Jørn Ole Klausens Murerforretning / Michael Hjorth Nielsen / michael@jokbyg.dk / 40368979
Henning / 23395783
Tømrer, afdækning / Hasle Savværk / Kasper Pihl / haslesavvaerk@hotmail.com / 40416951
Per Finne / 22257409
Malerarbejde / Brian Kofoed, Aakirkeby / briank@malerfirma-briankofod.dk / 40469525
Elektriker / Knud Jensen / Lars Funch Jensen, / lars@knudjensen-el.dk / 41189922
Martin / 20466655
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