SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn – 2015
Beskrivelse – Tømrer og maler
4.8.2015

Ved møde den 3.8.2015 med tømrermester Bjarne Nielsen og malermester Brian Kofod og NHL blev
følgende arbejder ønsket udført.
Der ønskes en overslagpris fra begge firmaer.
Arbejderne kan iværksættes hurtigst mulig efter accept fra menighedsråd.
Arbejderne koordineres indbyrdes mellem murer, tømrer og maler, samt tilsyn.

Tømrerarbejde:
Vindskeder på tårnets taghjørner.
Af de fire små vindskeder udskiftes de tre – den nordøstre er
intakt.
Der anvendes 25 mm Douglas kernetræ med retsiden udad –
denne høvles.
Vindskederne tilpasses tagstenene, så mørteltilstrygning under
anden tagstensrække undgås.
Fastgøres med rustfri skruer.

Tårnets luger
Generelt:
Enkelte luger udskiftes andre repareres.
Vandnæser efterses og fastgørelse kontrolleres.
Der skal anvendes samme dimensioner of opbygning som de eksisterende.
Nye luger udføres i Douglas kernetræ med retsiden udad.
Ved ny fremstilling forsænkes de brede vandnæser i bræddernes forside, så vandet ledes ud på
vandbrættet, i stedet for som nu, hvor vandet kan ”sive” ned mellem brædder og vandnæse.
Øverste luge på østside.
Lugen – ikke karmen – udskiftes.
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De to øverste luger på vestsiden/gavlen.
Begge luger udskiftes.
Et karmhjørne udluses.

De to nederste luger på vestsiden / gavlen.
Vinduesramme og undfatning
udskiftes.
Der anvendes samme
profilering, som eksisterende.
Nederste karmhjørne er
defekt/råd. Dette imprægneres
med boracol.
Udlusning er ikke nødvendig,
idet den nedbrudte del af
karmen dækkes af påstøbning.

Dør til Tårnet – nederst på sydsiden
Sømning eftergås – løsnede søm slås i. Kan dykkes let – kittes af
maler.
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Malerarbejde
Generelt
Der anvendes en Flügger vinduesmaling og tilhørende grundingsolie til luger, tagudhæng og tårndør.
Kulør: Engelskrød. NCS 4050-Y80R.
Vindue: hvid linoliemaling med tilhørende grundingsolie.
Dør til våbenhus : Hartsolie ( linoliebaseret)
Omfang af malerbehandling:
 Vindskeder og tagudhæng med skalke.
 Alle luger med karme.
 Nederste firrammede vindue i vestgavl.
 Dør til tårnet.
 Dør til Våbenhuset.
Luger. - Engelskrød
Evt. huller kittes, men generelt skal der ikke spartles.
Nye luger grundes og stryges to til tre gange.
Vindskeder og tagudhæng. - Engelskrød
Nye vindskeder grundes og stryges to-tre gange.
Den ener gamle vindskeder behandles som lugerne.
Udhæng med skalke skrabes/vaskes og stryges to gang til fuld dækning.
Dør til tårnet. - Engelskrød
Overflader skrabes for løstsiddende maling – evt. slibning – og vaskes.
Sømhuller og revner kittes.
Evt. bart træ grundes og pletmales.
Stryges to gange.
Firrammet vindue i vestgavl – hvid linoliemaling
Udvendig: Karm, rammekanter og falser.
Overflader skrabes for løstsiddende maling, slibes evt. for bedre vedhæftning – og vaskes.
Løs kit males – og der kittes - efter strygning med grundingsolie.
Bart træ grundes med grundingsolie, pletmales – og stryges to gange/to lag.
Dør af egetræ - til Våbenhuset
Overflader slibes og behandles med Hartsolie en til to gange. Skal ikke stå blank.

Niels-Holger Larsen 4.8.2015

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

3

