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Baggrund

Nærværende forslag er udarbejdet på baggrund af menighedsrådets ønske om en
indvendig kalkning af Uth Kirke, grundet skjolddannelser og lyserød bakterievækst
på kirkens kalkede overflader. Dertil ønskes der nye gulvbelægninger på pulpituret
og ved alteret.
Menighedsrådet har kontaktet tegnestuen med henblik på at få udarbejdet et
økonomisk overslag samt myndighedsansøgning.

Grundlag

Tegningsgrundlaget er udarbejdet på baggrund af eksisterende tegningsmateriale
fra tegnestuens eget arkiv, samt en egentlig registrering/opmåling af kirken.
Registrering/opmåling er foretaget af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & BechJensen i marts 2021.

Bygningen generelt

Uddrag fra Danmarks Kirker, Uth Kirke, Bjerre Herred, s. 1029-86:
Den usædvanlige teglstenskirke er opført af Karen Gyldenstierne 1575-77 som
afløser for en middelalderlig †kirkebygning. Den består af et treskibet langhus med
et tårn i vest samt et lidt ældre gravkapel ved skibets sydside, føjet til den gamle
†kirke af hendes ægtefælle Holger Ottesen Rosenkrantz (†1575) efter al
sandsynlighed i begyndelsen af 1560’erne. Et †våbenhus, formentlig ved
nordsiden, er nedrevet 1817.
Ved en ombygning 1869 ved arkitekt Fr. Uldall blev renæssancekirken, der var
dækket af et stort saddeltag, omformet til en nyromansk basilika med et ophøjet
midtskib og to lavere sideskibe.
(…) Facaderne, der nu er i blank mur, stod indtil 1869 hvidtede. Ved ombygningen
bevarede renæssancekirken sin gamle grundplan, idet kun støttepiller og den øvre
opbygning med hvælv og tag blev ændret. – Bygningens orientering har en mindre
afvigelse mod syd.
(…) Det treskibede langhus, der er bygget i ét med tårnet, består af 3×4 (oprindelig
hvælvede) fag inklusiv et lidt smallere korparti. Indvendig opleves rummet som et
sammenhængende hele uden markering af skellet mellem kor og skib. Indtil
lukningen af tårnarkaden 1817 indgik tårnrummet som en integreret del af kirken.
Skib og korparti var indtil 1869 dækket af hvert sit brede sadeltag, idet skibets
†gavltrekant dog (uafhængigt af fagdelingen i rummet) var trukket ca. 1 m ind over
koret, hvor gavlen tog afsæt i gravkapellets østmur og en †støttepille ved
nordsiden.
(…) I det indre er midtskibet dækket af et bjælkeloft med små lister under
brædderne. De lakerede bjælker prydes af bejdsede mønstre. I sideskibene er
krydshvælvene afløst af grathvælv, og der er igen skabt fuld adgang til gravkapellet,
hvad der har gjort kirkerummet lysere. Arkaderne mellem midtskib og sideskibe har
til dels bevaret deres gamle skikkelse, idet pillerne dog er berøvet de pilastre, der
bar de nedtagne †hvælv. Væggene er hvidtede med undtagelse af buestikkene
over arkaderne, der er pudset med cement og malet, så de efterligner røde
mursten. Vægfladerne prydes midtvejs af seks murstensindfattede cirkelblændinger
med basrelieffer af gips (…). I gulvene ligger teglstensfliser, brændt i tre nuancer og
lagt i et italienskinspireret mønster af prismatiske kvadrater (…).
Bygningen fremtræder fremdeles i den skikkelse, den fik 1869. Under en
restaurering 1990-92 ved arkitekt Peter Bech-Jensen (arkitektfirmaet Vilhelmsen,
Marxen & Bech-Jensen), blev kalkmalerier og dele af inventaret istandsat. Og bygningen blev som nævnt stabiliseret ved en udvidelse af de to støttepiller ved
korgavlen.
(...)
KALKMALERIER
På korets øst-, syd- og nordvæg findes en kalkmalet udsmykning, formentlig o.
1577 (jf. altertavle), omfattende dels en våbenfrise, dels en indskrift i fem linjer,
sidstnævnte dog kun fragmentarisk bevaret. Udsmykningen blev fremdraget i
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forbindelse med Fr. Uldalls ombygning af kirken 1869 og tilsyneladende helt
opmalet på grundlag af fundne spor. Til denne opgave udpegedes den unge maler,
August Jerndorff. En senere istandsættelse, uvist hvornår, afløstes 1993 af en
fornyet restaurering, der søgte at føre kalkmalerierne tilbage til den ældre opmalede
tilstand. Våbenskjoldene er udført i heraldiske farver (blåt, gult, grønt, teglrødt, gråt
og sort), mens indskriften står i smukt formede, sorte renæssanceversaler.
(…)
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Tilstand

Kirkens kalkede overflader fremstår med en bund af sandkalk og efterfølgende
kalkning, som ikke er mættet helt med kalk. Overfladen fremstår noget ru og i et vist
omfang med øer og striber af sandkornene.
Overfladerne fremstår generelt stabile med, med få revnedannelser samt op- og
afskalninger. Overfladerne er let tilsmudsede, med kraftigere lokal tilsmudsning
over varmekilder.
I våbenhus og kapel ses afskalninger af kalklag, fugtskjoler og lyserød
bakterievækst, samt hvidskjoldet som følge efter gentagen fugtpåvirkning. I
våbenhuset ses tillige algevækst i det sydvestlige hjørne.
I hvælvet over kapellets sydlige del ses mindre afskalninger af kalklag og tegn på
vedvarende saltrelateret nedbrydning af ribberne. På kapellets sydligste
hvælvkappe ses nedbrydning af offerlaget.
Buer, sokler og profilled står i blank mur, og er på traditional vis rødkalket, med
fugerne trukket op i hvidt. På arkadebuerne mellem hoved- og sideskib, samt ind til
kapellet er murværket imiteret.
På korets nord-, syd- og østvægge findes der kalkmalerier. Kalkmalerier blev
restaureret i 1993.
De indmurede gravminder i våbenhuset virker opfugtet, og kapellets stensarkofager
viser tegn på nedbrydning. Der er bestilt en besigtigelses af nævnte stenemner ved
Nationalmuseet,
med
henblik
på
tilstandsregistrering,
vurdering
af
konserveringsbehov, samt retningslinjer for behandling.
Tårnet er omfuget i 2015, og ved gennemgang af fugerne, var der ingen synlige
tegn på revnedannelser i fugerne.

Forslag i hovedpunkter

I samarbejde med menighedsrådet ved Uth Kirke er nærværende forslag
udarbejdet.

Sikring af inventar

Nationalmuseet har besigtiget det historiske inventar, med henblik på retningslinjer
for sikring af inventaret i forbindelse med kalkningen. Anvisningerne er indarbejdet i
rapporten vedr. besigtigelse af indvendige kalkede overflader. dateret d. 2.
september 2019.
Løst inventar fjernes og opmagasineres. Historisk inventar herunder stoleværk,
sarkofager, ligsten, orgel, døbefont, knæfald, prædikestol, alterbord og altertavle
sikres med støv- og stødsikker afdækning under vejledning af konservator Bent
Jakobsen forud for kalkningsarbejderne jf. vedhæftet tilbud. Orgel afdækkes i
samarbejde med orgelbygger.

Indvendige overflader

Der er forud for den indvendige kalkning indhentet besigtigelsesrapport fra
Nationalmuseets kalkningstjeneste, som er vedhæftet ansøgningen som bilag.
Forud for kalkningen fortages der kalkningsprøver på udvalgte steder i kirken.
Kalkmalerier afdækkes omhyggeligt i iht. Nationalmuseets retningslinjer.
Tilsværtede overflader tørrenses med en syntetisk rensesvamp forud for
afvaskning. Revner oplukkes og udsættes med ren kalkmørtel. Evt. løs kalk og
puds afrenses med spartler med afrundede hjørner. Nødvendige pudsreparationer
foretages og reparationer pletkalkes, hvorefter der kalkes med kulekalk til fuld
dækning. Der nykalkes på traditionelvis med hvidtekalkning. Arbejdet udføres som
anvist i vedlagte besigtigelsesrapport fra Nationalmuseet. Skulle der under
afrensning fremkomme bemalinger vil Nationalmuseet straks blive underrettet.
Manglende og revnet ruder i kapellets gavlvindue erstattes med nye ruder som
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kittes.
Det anbefales at tårn kalkvandsbehandles for at bremse murværkets optagelse af
fugt.
Den blanke mur overbruses med ren kalkvand. Overbrusningen udføres med en
havesprøjte og murværket mættes helt uden at blive spejlblank. Behandlingen kan
normalt gentages 4-5 gange med gentagen optørring uden at blive synlig, men hvis
der kommer hvidslør fra kalkrester i vandet, skal behandlingen standses.
Hvælvoversider

Det anbefales at man gennemgår berapningen af hvælvene og fjerner al løs
berapning. Det er vigtigt at den resterende berapning sidder fast. I de blottede
områder foretages reparation af berapningen efter følgende anvisning:
Hvælvkappernes overside renses for støv og løse partikler. Kappernes blottede
teglstensoversider børstes over med en hvidtekost vædet med bundfældet
kalkvand, hvorefter en ret lind mørtel (fortyndet med kalkvand) kastes eller kostes
på i et tyndt lag. Dette fungerer som befugtningslag for det egentlige pudslag. Det
er vigtigt at dette første linde mørtellag overalt har fuld kontakt med hvælvets
overflade. Når denne mørtel har sat sig lidt påføres det egentlige pudslag. Dette
lægges ud med ske inden det forgående lag er tørt, i en tykkelse der svarer til det
omkringliggende puds-/ eller berapningslag. Når dette pudslag har sat sig
tilstrækkeligt, skæres/rives denne overflade op med kanten af skeen, så overfladen
bliver så åben som muligt (ikke glittet eller kostet).
Til både den fortyndede mørtel, der børstes på inderst og til pudslaget anvendes
der en ren kulekalksmørtel blandet i forholdet: 1 del kulekalk til 3 dele kvartssand
str. 0-5 mm.
Dette udføres på kapellets sydligste hvælvkappe.

Gravminder

Arbejder omkring gravminder i våbenhusets sydvestlige hjørne samt
stenmonumenter i gravkapellet afventer Nationalmuseets besigtigelsesrapport,
hvorved disse arbejder ikke er indeholdt i nærværende ansøgning, men behandles i
særskilt ansøgning.

Gulve

Det eksisterende tæppe ved kirkens alterpartiet ønskes fjernet, og det forventet
underliggende røde teglstensgulv ønskes fritlagt.
Tæppe fjernes og underlæggende teglstensgulv renses for lim og efterbehandles,
så teglgulvet efterfølgende fremstår med en flot og ensartet overflade.
Skulle teglgulvet vise sig i sådanne en stand, at det ikke er muligt at opnå et
tilfredsstillende resultat, ønskes der udlagt et nyt tæppe ved alterpartiet.
Eksisterende tæppe på pulpituret, som har store mærker efter tidligere
vandindtrængen, ønskes fjernet og udskiftes med nyt tæppe.
Aarhus april 2021
Venlig hilsen
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S
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Foto nr. 1

Skjolddannelser ved korets nord-østlige hjørne.
Foto nr. 2

Skjolddannelser ved korets syd-østlige hjørne.
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Foto nr. 3

Tilsmudsning over varmekilder i koret mod nord.
Foto nr. 4

Revnedannelse i vinduesbrystning i kirkens sideskibe.
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Foto nr. 5

Skjolddannelse i hvælvkappe over nordre sideskib.
Foto nr. 6

Skjolddannelser
overvægge.

mellem

vinduerne
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Foto nr. 7

Skjolddannelser ved vindue på hovedskibets sydvendt overvæg.
Foto nr. 8

Skjolddannelser samt afskalninger af puds- og kalklag på koret østvæg mod nord.
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Foto nr. 9

Skjolddannelser på korets østvæg mod syd.
Foto nr. 10

Våbenhusets sydvest hjørne er eller har været kraftigt opfugtet. Der ses
afskalninger af puds- og kalklag samt lyserød bakterievækst.
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Foto nr. 11

Våbenhusets sydvest hjørne er eller har været kraftigt opfugtet. Der ses
afskalninger af puds- og kalklag samt lyserød bakterievækst.
Foto nr. 12

Våbenhusets sydvest hjørne er eller har været kraftigt opfugtet. Der ses
afskalninger af puds- og kalklag samt lyserød bakterievækst.
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Foto nr. 12

Puds- og kalkafskalninger på undervægge og vinduesniche i kapellet som følge af
salte, samt plamager af lyserøde bakterievækst.
Foto nr. 13

Puds- og kalkafskalninger på kapellets undervægge som følge af salte, samt
skjolddannelser.
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Foto nr. 14

Puds- og kalkafskalninger på undervægge som følge af salte, samt plamager af
lyserøde bakterievækst.
Gulvet er hvidskjoldet efter gentagen fugtpåvirkning.
Foto nr. 15

Puds- og kalkafskalninger på kapellets undervægge som følge af salte, samt
plamager af lyserøde bakterievækst.
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Foto nr. 16

Puds- og kalkafskalninger på kapellets undervægge som følge af salte, samt
plamager af lyserøde bakterievækst.
Gulvet er hvidskjoldet efter gentagen fugtpåvirkning.
Foto nr. 17

I kapellets hvævl mod syd ses mindre afskalninger af kalklag og tegn på
vedvarende saltrelateret nedbrydning af ribberne.
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Foto nr. 18

Eksempel på salt relateret nedbrydning af ribbe i kapellet.
Foto nr. 19

Nedbrudt offerlag på hvælvkappe over kapellets sydlige hvælv
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Foto nr. 20

Revnedannelse i hvælvkappe over kapellets sydligehvælv
Foto nr. 21

Vindue i tagrum i kapellets sydlige gavltrekant. Det udfaldne glas kan bevirke at der
trænger vand ind, som kan være medvirkende til nedbrydningen af offerlaget.
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Foto nr. 22

Alterparti
Foto nr. 23

Teglgulv under nuværende tæppe.
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Foto nr. 24

Skjoldannelse på tæppe på pulpituret.
Foto nr. 25

Skjoldannelse på tæppe på pulpituret.
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UTH KIRKE
HORSENS PROVSTI
AARHUS STIFT

INDVENDIG KALKNING
Kirken har tidligere haft utæt murværk i skibets murværk.
Dette er udbedret for en årrække siden og murværket forventes nu at være tørt.
Menighedsrådet har på den baggrund bedt tegnestuen om at lave et overslag på indvendig kalkning af kirken.
MURER
Skib, kalkning, inkl. stillads
Sideskibe, kapel og tårnrum, inkl. stillads
Udsætning af revner, pudsning af vindueslysninger
Nyt offerlag på hvælvkappe

26.04.2021
Prisindex 2017, K4
102,6 - DKK
180.000
290.000
45.000
25.000

TØMRER
Afdækning af historiskinventar epitafier og sarkofager
Afdækning af gulve

70.000
20.000

MALER
Pletmaling af bænke

20.000

EL

Afdækning af lysekroner m.v.
Midlertidig lys og strøm
De- og genmonterer el-radiatorer

ØVRIGT
Konservatorbistand til afdækning
Øvrige konservatorarbejder - afventer natmus rapport om evt. nødvendige arbejder
Afsat til Nationalmuseets kalkningstjeneste
Afdækning af orgel, orgelfirma
Eventuel afrensning af orgel
Afrensning af gulv ved alter og nyt tæppe på pulpitur
Slut rengøring
I ALT HÅNDVÆRKERUDGIFTER
Byggepladsudgifter (ekstra el og varme)
Uforudsete udgifter
Arkitekt, efter medgået tid
Bygherreudlæg

30.000
15.000
15.000
16.400
0
30.000
30.000
0
20.000
15.000
821.400
30.000
125.000
120.000
25.000

I ALT EKSKL. MOMS
Moms

1.121.400
280.350

I ALT FOR KALKNING INKL. MOMS KR.

1.401.750

Med venlig hilsen
Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S

1 AF 3

Orgel:
M.h.t. orglet, må det anbefales, at det orgelfirma, som har tilsynet med instrumentet,
afdækker dette.
Gulve:
Lysekroner:

Gulve beskyttes med gulvpap og faste, tapede plader.
Lysekroner afdækkes med plast.

Øvrigt:
Øvrigt inventar i kirken (salmebøger, pengebøsse og andre løsdele opbevares i
arbejdsperioden, udenfor kirken.
Inden arbejdets påbegyndelse tilser og sikrer konservator at inventarets befæstning til
vægge er stabilt. Hvis ophæng eller befæstning skønnes ustabilt, skal konservator sørge for
at dette bringes i orden.
Efter arbejdets afslutning fjernes afdækning under tilsyn af konservator, som samtidig
forestår eventuel afstøvning af historisk inventar.
Arbejdet med afdækningen udføres af lokal tømrer under vejledning af konservator som vil
være til stede i kirken under arbejdets udførelse.
Prisen for konservators arbejde vil anslået andrage ca. 16.000kr. + 25% moms. Hertil
transportomkostninger ca. 400, 00 kr.
Tømrer prissætter eget arbejde inkl. materialer.

Med venlig hilsen

Bent Jacobsen

2. september 2019
NM j.nr. 18/00851

Tyrsted-Uth Sognes Menighedsråd
7967@sogn.dk

Forskning, Samling og Bevaring
Middelalder, Renæssance og Numismatik
+45 41 20 65 78
susanne.oerum@natmus.dk

Uth Kirke (Nørvang herred, Vejle amt)
Rapport vedr. besigtigelse af indvendige kalkede overflader
Efter anmodning fra VMB arkitekter på vegne af Tyrsted-Uth sogens menighedsråd foretog
Nationalmuseets konserveringsfaglige kirkekonsulent en besigtigelse den 26. juni 2019 af
kirkens indvendige murflader med henblik på kommende indvendig kalkning. Besigtigelsen blev
foretaget fra gulv.
Besigtigelsens årsag og formål
Kirken ønskes kalket inden for en årrække. Som Stiftsøvrighedens konsulent er det
Nationalmuseets opgave at sikre, at hensynet til kirkens bygningskulturelle værdier tilgodeses
ved opgaver af denne karakter. Til dette formål indeholder rapporten:




Anbefalinger for sikring af kulturværdier i forbindelse med kalkningsarbejdet.
Tilstandsbeskrivelse, herunder identifikation af evt. særlige hensyn.
Retningslinjer for hensigtsmæssig kalkningspraksis og materialebrug.

Der gøres opmærksom på, at indvendige istandsættelsesarbejder ikke må iværksættes før
Stiftsøvrighedens godkendelse foreligger. Prøvekalkning/behandling i mindre felter, jf.
besigtigelsesrapportens anbefalinger, kan udføres uden stiftets godkendelse.
Særlige bemærkninger
På korets vægge er bevaret kalkmalede skjoldfriser fra 1575. De blev sidst tilstandsregisteret i
2016, ved hvilken lejlighed de blev fundet i tilfredsstillende bevaringstilstand. Der blev ikke
fundet anledning til at ændre på denne vurdering i forbindelse med besigtigelsen af de kalkede
flader.
Arkitekten har på menighedsrådets vegne anmodet om at få besigtiget det historiske inventar
med henblik på at få retningslinjer for sikring af inventaret i forbindelse med kalkning. De
ønskede anvisninger for sikring af inventaret er udformet på baggrund af besigtigelsen af de
indvendige kalkede flader, og er inkorporeret i nærværende rapport. Ønskes der yderligere
besigtigelse af det historiske inventar må man derfor anmode igen.

Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at følgende sten-emner bør besigtiges af
Nationalmuseets stenkonserveringsfaglige kirkekonsulent med henblik på tilstandsregistrering,
vurdering af konserveringsbehov, samt retningslinjer for behandling:


To gravsten i våbenhusets sydvestre hjørne
Et par af gravstenene i våbenhuset, specifik i rummets sydvestre hjørne, viser tydelige
tegn på nedbrydning som følge af at være indmuret i væggen. Dette skyldes fugt og
formodentligt også tilstedeværelsen af salte. Både fugt og salte kommer fra murværket og
transporteres videre over i gravstenene. Over og under gravstenene i våbenhuset er der to
huller, som måske giver lidt ventilation, men hullerne er formodentlig så små at de næppe
giver meget luftudskiftning. Hullerne kan måske også være fyldt med edderkoppespind
eller lign., og det er derfor muligt, at de ikke fungerer i praksis. De fugtplagede gravsten
bør udtages af muren, og nicherne i muren udvides, så der etableres et luftrum omkring
stenene, gerne et luftrum på 2-3 cm både bagom og langs siderne af stenene. Dette
arbejde bør ske forud for den planlagte kalkning. Ideelt set burde gravstenene afsaltes og
afrenses i samme arbejdsproces.
Gravstenen i rød kalksten, over Rasmus Jensen Pors, vestligst på våbenhusets sydvæg,
samt over Christen Andersen sydligst på våbenhusets vestvæg, er de mest trængende. De
andre gravsten er knap så medtagne. Nationalmuseet anbefaler at man i samråd med
museets stenkonserveringsfaglige konsulent vurderer in situ i hvilket omfang der bør
etableres nicher omkring de øvrige gravsten, samt i hvilket omfang de bør istandsættes.



Samtlige stenmonumenter i gravkapellet
De tre marmorsarkofager i kapellet viser tydelige tegn på fugtbelastning fra deres
placering direkte på gulvet. Også nichegraven i kapellets østvæg viser tegn på
nedbrydning.

Den til projektet tilknyttede arkitekt er blevet informeret om nødvendigheden af supplerende
besigtigelse af ovenstående stenmonumenter, og en anmodning er sendt internt til den
pågældende konsulent på museet.

Med venlig hilsen

Susanne Ørum
Kirkekonsulent
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BESIGTIGELSESRAPPORT
Indvendige kalkede overflader, Uth Kirke
Nationalmuseets anbefalinger
Rapportens anbefalinger skal indarbejdes i endeligt myndighedsprojekt.
 Kirkerummet kalkes indvendigt på traditionel vis, jf. retningslinjerne vedlagt rapporten i
bilag. Der anbefales at afsætte en eller flere kalkningsprøver mindst ét år forud for
kalkningsarbejdet.
 Nærværende rapport, med bilag, skal udleveres til arkitektrådgiver, samt den/de
håndværkere, der skal udføre arbejdet.
 Kirkens historiske inventar skal beskyttes under kalkningsarbejdet i henhold til
retningslinjer vedlagt rapporten i bilag.
Nationalmuseets kalkningstjeneste kan inddrages i vurderingen af kalkningsprøverne, herunder
at vurdere rette afrensningsmetode og videre fremfærd såfremt en nykalkning ikke hæfter eller
dækker tilstrækkeligt på den eksisterende overflade. Udgifter til Nationalmuseets
kalkningstjeneste til vurdering af behandlingsprøver afholdes af menighedsrådet.
Kalkningstjenesten kontaktes via Kirkekonsulentfunktionen: kirkekonsulenter@natmus.dk.
Tilstandsbeskrivelse
Den nuværende overflade fremstår med en sandkalk som bund for den efterfølgende kalkning.
Sandkornene er i et vist omfang endt i øer og striber på overfladen. Overfladen fremstår noget ru
og er ikke blevet helt mættet med kalk efter sandkalkningen. Hertil kommer, at diverse
reparationer fremstår med en anderledes, mere ru overflade. Samlet set fremstår de ellers helt
retpudsede og jævne vægflader med en synlig, visuelt forstyrrende tekstur og lys/skygge effekt.
Så vidt det kunne skønnes fra gulvniveau er behandlingen ensartet over samtlige væg- og
hvælvflader. Fladerne fremstår generelt stabile, med et minimum af revnedannelser, op- og
afskalninger o.lign. De er let tilsmudsede, med kraftigere lokal tilsmudsning over varmekilder.
Ønsket om at få kirken kalket indvendigt må primært stamme fra de skjolddannelser,
formodentligt fugtrelaterede, som ses på korets og hovedskibets overvægge mellem vinduerne
mod syd, samt i korets nordøstlige hjørne. Endvidere blev der i våbenhusets sydvestre hjørne
observeret tegn på, at murværket hér er eller har været kraftigt opfugtet. Der ses afskalninger af
kalklag, fugtskjolder og lyserød bakterievækst. I kirkens gravkapel mod syd er der en del
afskalninger af puds- og kalklag på undervæggene som følge af salte. Der ses også en del
karakteristiske, lyserøde plamager af halofile (saltelskende) bakterier. I hvælvet mod syd ses
mindre afskalninger af kalklag og tegn på vedvarende saltrelateret nedbrydning af ribberne.
Flisegulvet i såvel kapellet som våbenhusets sydvestre hjørne er hvidskjoldet som efter gentagen
fugtpåvirkning. De to i væggen indmurede gravsten, som befinder sig i våbenhusets sydvestre
hjørne, virker også opfugtede. Kapellets stensarkofager viser tegn på nedbrydning. Disse
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gravminder bør besigtiges af Nationalmuseets stenkonserveringsfaglige kirkekonsulent med
henblik på en tilstandsvurdering samt retningslinjer for deres vedligehold og istandsættelse.
Glødningstest af prøver udtaget fra kor, hovedskib og sideskibe samt våbenhus viste intet tegn
på, at de kalkede overflader skulle indeholde organisk materiale i form af plastbinder el.lign.
De bygningselementer, som står i blank mur – buer, sokler og profilled – er på traditionel vis
rødkalket, med fugerne trukket op i hvidt. På arkadebuerne mellem hovedskib og sideskibe, samt
ind til kapellet, er murværket imiteret, dvs. indridset i et pudslag. Farven er da heller ikke helt så
teglstensrød som det øvrige. Der er muligvis tale om silikatfarve.
Særlige hensyn
På korets øst-, syd- og nordvæg findes en kalkmalet udsmykning, formentlig o. 1577 (jf.
altertavle), omfattende dels en våbenfrise, dels en indskrift i fem linjer, sidstnævnte dog kun
fragmentarisk bevaret. Kalkmalerierne blev sidst restaureret i 1993 og deres tilstand er
tilfredsstillende. Kalkmalerierne skal omhyggeligt afdækkes i forbindelse med kalkning, se
retningslinjer herfor.
Sammenfatning og konklusion
De indvendige hvidkalkede overflader i Uth Kirke bør kunne fungere fint som bund for en
nykalkning. Ved en nykalkning bør man som udgangspunkt ikke anvende en sandkalk, da
overfladerne er blevet (ujævnt) sandkalket under sidste behandling. En traditionel hvidtekalkning
i henhold til vedlagte retningslinjer skulle gerne være tilstrækkeligt.
Eventuelle spor efter kalkmaleri eller anden vægdekoration, der måtte dukke op under
istandsættelsen, skal indberettes til Nationalmuseets kirkekonsulentfunktion, og istandsættelsen
skal indstilles i det pågældende område indtil Nationalmuseets konsulent har haft lejlighed til at
besigtige fundet.
Yderligere bemærkninger
Hvor der er fugt- og saltskadet puds, vil disse skader formentlig atter opstå efter kortere eller
længere tid, hvorfor man her må påregne et lidt hyppigere vedligehold. Ligeledes vil
misfarvninger af kalken formentlig atter slå igennem efter kortere eller længere tid, da den også
skyldes fugt- og saltvandringer i murværket. Årsagen til den markante fugtpåvirkning i våbenhus
og kapel bør afdækkes og om muligt afhjælpes.
Retningslinjer for kalkning
Er vedlagt rapporten i bilag.
Retningslinjer for sikring af historisk inventar
Er vedlagt rapporten i bilag.

02.09.2019 SOE
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BILAG 1: RETNINGSLINIER FOR TRADITIONEL KALKNING
Indvendige kalkede overflader, Uth Kirke
Arbejdet skal udføres af dygtig murer med erfaring indenfor kalkning af middelalderkirker.
Beskyttelse af kalkmalerier og ligsten under kalkningsarbejdet
Kalkmalerierne på korets vægge skal afdækkes omhyggeligt med plast eller Tyvek under hele
forløbet med afrensning, udbedring og kalkning; det må ikke være muligt for vand at løbe ned
over malerierne eller for hvide kalkstænk at ramme motiv eller baggrund. Afslutningsvis skal
der foretages en omhyggelig beskæring op til den eksisterende kant; denne beskæring foretages
ikke med en kalkkost men med en mindre pensel såsom en modler. Samme omhyggelighed
skal udvises ved kalkning op til grænsen for de bygningselementer, som står i blank
mur/murstensimitation.
Tilsvarende hensyn gælder for ligsten indfældet i/opsat på vægge. For sikring af øvrigt historisk
inventar under kalkningsarbejdet henvises til bilag 2.
Tørafrensning
Eventuelle særligt tilsværtede overflader tørrenses først med en syntetisk rensesvamp, udviklet
til bygningsoverflader, for at fjerne så meget snavs som muligt forud for afvaskning.
Rensesvampen Akapad kan anvendes. Den orange side af svampen gnides/gnubbes over
overfladen med så tilpas styrke, at der opstår snavset fnuller, som drysser af. Eventuelt
tilbageværende fnuller fra svampen børstes bort med håndkost. Hvor overfladerne kun er lettere
tilsmudsede kan man nøjes med støvsugning af løs smuds, spindelvæv mm.
Fjernelse af løstsiddende kalk- og pudslag, samt åbning af revner
Løstsiddende kalk- og pudslag fjernes ved hjælp af håndværktøj såsom spartler med afrundede
hjørner, så der ikke fjernes unødvendigt meget af overfladen. Der afrenses kun i det omfang,
som er nødvendigt for at opnå en bæredygtig bund for nykalkningen. Det kan være nødvendigt
at fjerne kalklag, som kan brydes ved et let pres med en finger, men det er ikke nødvendigt at
fjerne hultlydende områder af kalk- eller pudslag, så længe de sidder i spænd.
Revner udhugges forsigtigt og renses omhyggeligt for snavs.
Nedvaskning
Alle kalkede overflader vaskes ned med rigeligt rent vand, indtil overfladerne er rene og vandet
forbliver rent i spanden, og der ikke er afsmitning når overfladen atter er tør. Eventuelle
områder med lyserød bakterievækst afvaskes ekstra omhyggeligt med rent vand.
Der kan blive behov for efterrensning efter nedvaskning, idet kalklag ved fugtpåvirkning kan
løsne sig. Disse fjernes og overfladen vaskes igen af med rent vand på det pågældende sted. Det
anbefales, at der under arbejdet etableres rindende vand samt afløb på stilladset for at sikre en
tilstrækkelig udskiftning af vandet under afvaskning af kirkens indre væg- og hvælvflader.
Reparationer
Inden kalkning repareres eventuelle revner og huller. Til udbedring anvendes en blanding af
vellagret (mindst tre år gammel) ren kulekalk og sand i blandingsforholdet 1:3 (rummål). Der
anvendes mørtel med passende kornstørrelse, således at man arbejder fra grovpuds inderst til
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finpuds yderst. Det er vigtigt at revnerne fyldes helt i bund, da de ellers hurtigt vil opstå igen i
overfladen. Til udbedring i dybden af store sætningsrevner kan der brokkes ud med teglstykker
og/eller anvendes en læskemørtel. Det skal understreges, at der ikke må anvendes hydraulisk
mørtel (KKh-mørtel) til indvendige udbedringer.
Overfladepudsen skæres med kanten af en skelske eller stukkatørspartel, efter at den har sat sig,
for at undgå grimme mørtelpølser hen over overfladen og for at opnå en bedre tørring. Alle
reparationer skal have tid til at tørre op (hvidtørre) inden det egentlige kalkningsarbejde.
Reparationerne kan evt. behandles med en lidt tynd sandkalk forud for kalkning. Sandkalken
skal være hvidtør før der kalkes ovenpå. Sandkalk blandes af fire dele ikke-udrørt kalkdej tilsat
en del kvartssand (0-0,3 mm). Kalk og sand røres sammen, hvorefter der tilsættes ca. en del
kalkvand, eller mere, hvis man vil have en lidt tyndere konsistens. Sandkalken påføres på
fugtig overflade.
Kalkning
Efter afrensning og udbedring af overfladerne udføres en traditionel kalkning med en
hvidtekalk lavet på vellagret ren kulekalk. Hvidtekalken blandes af 1 del kalkdej til ca. 4-5 dele
kalkvand, til den opnår en konsistens som sød- eller letmælk, afhængig af bundens sugeevne
(mindre sugende overflader stryges med en tykkere opløsning end meget sugende partier). Til
kalkningen anbefales det at anvende koste af naturhår, ikke nylonkoste.
Kalkningen udføres efter følgende retningslinjer:
1.
2.

3.

Som forberedelse til kalkning overstryges/overbruses overfladen med kalkvand i det
omfang overfladen kan suge vandet til sig.
Alle overflader hvidtekalkes 3-5 gange. Der bør gå to døgn mellem hver kalkning, om
nødvendigt mere: overfladen skal være bundet af før der kalkes igen. Undervejs i
kalkningen røres jævnligt i kalken undervejs.
Når der er opnået fuld dækning og sidste overfladelag er tørt afsluttes med en
overstrygning/overbrusning med kalkvand.

Kalkning skal udføres under forholdsvis høj relativ luftfugtighed, så forudsætningerne for
hærdningsprocessen bliver optimal. Døgntemperaturen må ikke falde under 5-8⁰ C, da kulde
hæmmer hærdningen.
Særlige bemærkninger vedr. Uth Kirke
Det anbefales at udføre en eller flere prøvekalkninger med traditionel kalkning mindst ét år
inden kalkning påtænkes igangsat, således at effekten af kalkningen kan vurderes.
Prøvefelterne afsættes på afrenset overflade, jvf. ovenstående retningslinjer, f.eks. på
nordvæggen overfor et vindue, så de kan vurderes i optimalt lys. Prøveoverfladen skal være
repræsentativ for tilstanden i kirken i øvrigt. Felterne bør være mindst 1,5 x 1,5 m store. Der
skal ved prøvekalkning kalkes op til fuld dækning.
NM 02-09-2019
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BILAG 2: RETNINGSLINIER FOR SIKRING AF HISTORISK INVENTAR
Ved kalkning af indvendige overflader, Uth Kirke
Ved kommende indvendige istandsættelsesarbejder, herunder nyt gulv, nyt varmeanlæg og
indvendig kalkning og andet stilladsarbejde der frembringer støv og indebærer risiko for stød
eller ændringer i luftfugtigheden, bør det historiske inventar sikres efter følgende retningslinjer:


Den romanske døbefont af granit og prædikestolen med opgangspanel fra 1732 skal,
forblive opsat på deres plads. Af sikringsmæssige hensyn indpakkes nævnte i stødsikrende,
støvtæt og i relativt klimastyret kasser i form af faste og tapede plader.



Det skal desuden pointeres at eventuel flytning og håndtering af døbefonten af granit (delt i
fontefod og kumme) skal indarbejdes i projektet for kirkens indvendige istandsættelse. Hvis
der i forbindelse med den indvendige istandsættelse kræves, at døbefonten flyttes, må dette
kun udføres af et firma der har erfaring med flytning af lignende og dette kun under opsyn
og efter vejledning af faguddannet konservator med erfaring for konservering og håndtering
af sten.



Som udgangspunkt bør altertavlen ligeledes forblive opsat på sin plads i kirken. Dog kan
det, af sikkerhedsmæssige grunde blive aktuelt at nedtage denne, da der er kun 85 cm
mellem altertavlen og østvæggen. Uanset om den forbliver på sin plads eller nedtages, skal
den sikres som nævnt ovenfor.



Kirkens alterbord fra 1971, alterskranken fra 1869 og stolestaderne fra 1869 tildækkes, efter
konservators vurdering, således det sikres, at inventaret ikke påføres hverken stød eller
anden form for mekanisk påvirkning i forbindelse med istandsættelsen.



Inventar som nedtages herunder (muligvis) altertavlen fra 1577, lydhimlen fra 1732, de fem
samlenummertavler 1869, mindetavlen vedrørende Ditmarskertoget fra 1559 og epitafiet fra
1578 over Holger Rosenkrantz og Karen Gyldenstierne skal opbevares i et rum med
klimaforhold svarende til kirkerummets og som desuden er brand- og tyverisikret.
Nedtagningen bør ske uden unødvendig adskillelse af det historiske inventars samlinger.



Det nedtagne historiske inventar kan med fordel placeres i kassen som laves omkring
prædikestolen. Alle dele skal placeres hævet fra gulvniveau.



Såfremt det måtte blive nødvendigt at opbevare historisk inventar uden for kirkerummet
under forestående indvendige istandsættelsesarbejder, må det historiske inventar kun
nedtages, håndteres og flyttes af konservator. Inventaret må kun opsættes i et rum, hvis
indeklima er dokumenteret og svarer til kirkerummets. Rummet skal desuden være tyveriog brandsikret. Inventaret må ikke fjernes fra kirkerummet uden stiftets godkendelse.



I forbindelse med tildækning/nedtagning, bør konservator ligeledes tilse og sikre at
inventarets befæstning i væggen er stabil. Hvis ophæng eller befæstning vurderes som
værende ustabile skal konservator foranstalte at nævnte bringes i forsvarlig tilstand.



Såfremt konservator forud for, eller i forbindelse med tildækningen, konstaterer skader eller
andre ustabile forhold i det historiske inventars træværk og bemaling, skal
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konservator kontakte Nationalmuseets Kirkekonsulentfunktion, via
kirkekonsulenter@natmus.dk med henblik på en konserveringsfaglig vurdering. Et
eventuelt fordyrende arbejde må ikke iværksættes før stiftsøvrighedens godkendelse
foreligger.


De tre sarkofager af marmor i gravkapellet sikres/tildækkes med støvtæt afdækningsfilt,
hvor filtsiden vendes mod sarkofagen, samt hårde slagfaste plader under kalkningsarbejdet.
Nichegraven, som er indrettet omkring 1573, beskyttes mod stød og støv med faste tapede
plader opsat på lægter og dette ligeledes med stødsikrende materiale mellem nichegraven
og pladerne.
I gravkapellet opbygges stilladset desuden op med beskyttelsesdæk over sarkofagerne i
samråd med konservator. Afstanden mellem beskyttelsesdækket og sarkofager bør være
mindst 50 cm. Stilladsets dæk forsynes med skridsikker gummidug. Desuden opsættes der
mellem stillads og væg en beskyttelsesdug. Stilladset må ikke fastgøres i kirkens murværk.
Efter arkitektens/konservators vurdering kan der eventuelt opsættes en støvvæg, som heller
ikke må fastgøres til kirkens murværk.



Hvis det i forbindelse med kirkens istandsættelse bliver aktuelt at opsætte en støvvæg, må
denne ikke fastgøres til kirkens vægge uden befæstningssteder forud er undersøgt for
skjulte kalkmalerier. Undersøgelsen skal udføres af Nationalmuseets Kalkningstjeneste.
Anmodning om undersøgelsen kan ske via kirkekonsulenter@natmus.dk. Undersøgelsen
bekostes af menighedsrådet. Alternativt kan støvvæggen opsættes i spænd mellem væg og
gulv uden mulighed for at skade de kalkede flader.



Orglet fra 1894 tildækkes efter orgelkonsulentens anvisning.



De tre lysekroner fra 1904 tildækkes efter konservators vurdering.



Gulve beskyttes med gulvpap samt faste, tapede plader.



Konservator skal medvirke ved fritlægning af det historiske inventar og herefter forestå
efterfølgende afstøvning.



Stilladser som anvendes til arbejdet skal være godkendt efter Arbejdsmiljøloven og bør kun
opsættes i samråd med konservator. Det skal bemærkes, at opstilling af stillads i kirken,
skal ske en måde der ikke kan påføre det historiske inventar mekaniske skader. Ligesom
inventaret ikke på nogen måde må anvendes som fundament for stillads eller som
opbevaringsplads for arbejdsredskaber og arbejdsmaterialer.

Sikringsarbejdet skal beskrives og budgetteres og indgå i det samlede forslag til indvendig
istandsættelse og sikringsarbejdet skal være godkendt af stiftet inden det må iværksættes.

NM (LSE) 02-09-2019
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Vedr. afdækning af historisk inventar i Uth kirke
I forbindelse med indvendig kalkning i Uth kirke, skal hermed gives anvisning på håndtering
og afdækning af historisk inventar i arbejdsperioden.
Anvisningen følger de retningslinjer som er angivet i Nationalmuseets skrivelse af 02.09.2019
Afdækningen vil omfatte altertavlen, prædikestolen, døbefont, stolestader og Krucifix.
Altertavlen:
Af hensyn til den begrænsede plads bag altertavlen anbefales at den nedtages og placeres
foran alterbordet.
Her kan ligeledes placeres prædikestolens lydhimmel, Mindetavle og nummertavler.
Inventardelene tildækkes med TYVEX og der bygges på et lægteskelet en kasse i vandfaste
plader omkring inventaret. Kanter tapes så kassen er støvtæt.
Gulvet omkring alteret dækkes med afdækningspap og masonitplader som tapes sammen.
Alterskranken afdækkes med TYVEX og bobleplast. Der må ikke tapes direkte skranken.
Prædikestol:
Efter nedtagelse af lydhimlen tildækkes prædikestolen med TYVEX og der bygges en kasse
omkring både stol og opgangspanel. Det er vigtigt, at kassen går helt til gulvet, så den
beskytter det fine akantussnitværk mod stød. Kassen udføres i faste plader på et lægteskelet
og tapes på samlinger.
Gravkapel:
Sarkofagerne tildækkes med afdækningsfilt, hvor filtsiden vendes mod sarkofagerne.
Nichegraven beskyttes med faste, tapede plader opsat på lægter, med stødsikrende
materiale mellem nichegrav og plader.
I kapellet opbygges stillads med i samråd med konservator, som sikrer at stillads har god
afstand til sarkofager og vægge. Gulvet afdækkes med gulvpap og tapede masonitplader.
Hvis det menes nødvendigt at opsætte en støvvæg til skibet, må denne ikke fastgøres i
murværket.
Gitterlågen ind til gravkapellet sikres med fasteplader og afdækningsplast.
Epitafiet over Holger Rosenkrantz og Karen Gyldenstierne er opsat med indmurede kroge og
kan derfor ikke nedtages. Den halvcirkelformede plade øverst kan dog nedtages og
opbevares i kassen ved alteret. Epitafiet sikres faste plader på lægteskelet med stødsikrende
materiale mellem epitafium og plader.
Stolestader:
Ved kalkningen må stoleryggene ikke tjene som støtte for stilladser eller gangplader.
Stolestaderne afdækkes med en kraftig plast som tapes i samlinger.

