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Der henvises til Nationalmuseets besigtigelsesrapport dato 21. december 2017 NM J.nr. 
17/01040 

For yderligere beskrivelse af inventaret henvises det til bogværket Danmarks kirke/web. 

Arbejdet blev påbegyndt i april måned 2019 og afsluttet i maj måned 2019.  

Følgende firma udførte opgaven: 

Snedkerkonservator. 

Henning Pedersen & Søn. Claus Englund Pedersen. Køge. 

Konservering af indgangsdør o.1600. 

Døren blev nedtaget og bragt på værksted. 



På værkstedet blev den afbrændte og sprukne lak fjernet ved en opløsning af Ammoniak og vand 
i forholdet 1:20. Derefter blev revnerne mellem de vandretstillede planker kittet. De hvide 
blændinger blev derefter indfarvet med vandbejdse i en farve der blev tilpasset træets naturlige 
farve. 

Derefter blev træværket(de vandretstillede planker) oveflade behandlet med Skovgaard og 
Frydensbergs grundingsolie til udendørs brug. Efter grundingsolien var tørret blev træværket 
overfladebehandlet med Skovgaard og Frydensberg træolie til udendørs brug med pigment en 
gang. Efter denne var hærdet blev træværket overfladebehandlet med Skovgaard og 
Frydensberg træolie til udendørsbrug i den naturfarvede version 3 gange. 

Den nederste vandretstillede planke er blevet stabiliseret/imprægneret med en tynd Paraloid 
B72 indtil træværket opnåede et stabilt niveau.  

Den krakelerede overflade på de lodretstillede brædder er blevet kittet med Epoxy/araldite – 
SV-427. Der blev ligeledes fremstillet en farve hos Flügger i olie, som de lodretstående brædder 
er blevet overflade behandlet med på ydersiden. 

Der er blevet fremstillet to søm hos vores smed, som manglede. Sømmene er blevet vejnet og 
retoucheret  på bagsiden, som oprindeligt. 

Kirkens tømrer udførte en midlertidig dør, mens istandsættelsen af døren pågik. 

Døren blev genopsat i maj måned efter konserveringen. 

Det er blevet aftalt med graveren, at døren bliver hyppigt vedligeholdt af konservator, eller 
efter konservators anvisninger. 

Køge den 23. maj 2019 

Med venlig hilsen 

Claus Englund Pedersen 
Snedkerkonservator – Billedskærer  

Rapporten er fremsendt til: 

Nationalmuseets Antikvariske – Topografiske Arkiv, via Nationalmuseets kirkekonsulentfunktion. 

Gevninge Menighedsråd. 



  

Gevninge kirke. Indgangsdør før konservering. 



 

  

Gevninge kirke. Indgangsdør før og efter konservering. 



 

  

Gevninge kirke. Før og efter konservering. 



  

  

Gevninge kirke. Indgangsdør før og efter konservering. 



  

Gevninge kirke. Indgangsdør efter genopsætning og konservering.  


	Gevninge kirke
	Lejre  Provsti, Volborg herred.
	Roskilde Stift.
	Køge den 23. maj 2019.

	Henning Pedersen & Søn
	Snedkerkonservator – Billedskærer                                              Tøxensvej 16 – 4600 Køge
	Telefon:     +45 56 65 01 06
	Telefon:     +45 23 62 95 46
	Email:            claus@englund.dk
	Homepage: www.englund.dk


