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Nazarethkirken i Ryslinge 
Forslag til indvendig istandsættelse. 
 
Nærværende dokument er en kort beskrivelse om den kommende 
istandsættelse – ud fra forslaget d. 12. oktober 2007. 
 
 
Baggrund for den kommende istandsættelse: 
 
Med udgangspunkt i kirkens tekniske tilstand og slidte udtryk 
ønskes en gennemgribende istandsættelse gennemført. 
Istandsættelsen skal dog gennemføres på en sådan måde, at 
kirkerummets historie og hovedudtryk bevares. 
 
Kirkebygningen og dens interiør synes at hvile i sig selv, alt 
forekommer meget fortroligt og trygt - sådan har det altid været. 
Litteratur og fotografier fortæller dog, at kirken gennem tiderne 
har gennemgået flere forandringer. 
 
 

 
Interiør 1898, set fra indgang 
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Interiør 2007, set fra indgang. 
 
 
Den nuværende kirke er opført med indvielse i 1898 efter udkast 
af arkitekt Carl Brummer. Bygningen blev opført på dele af den 
første kirkes fundamenter.  
På fotografiet, der iflg. ”Danmarks Kunstbibliotek” er fra 1898, 
ses kirkerummet efter indvielsen. Bemærkelsesværdigt er 
midtergangens teglgulv, bænkenes mørke toner med 
gavldekorationer og tøndebåndenes dekorationer. I dag er disse 
forhold ændret. 
Et fotografi af den første kirke viser et tilsvarende teglgulv og den 
nuværende prædikestol før Emil Hansens udskæringer er tilføjet. 
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Kirkerummet i den første kirkebygning – opført i 1866. 
 
 
Op gennem 1900-tallet foretages løbende vedligeholdelser og 
ændringer i kirken.  
Vægmaleriet over korbuen udføres i 1900. 
Prædikestolen ændres med Emil Hansens træskærearbejder og 
Peder Skjolds gitterværk i 1938. 
 
Den eksisterende altertavle får tilføjet nyt rammeværk af Emil 
Hansen, alterbilledet fra 1869 forbliver (Chr. Dalsgaard). 
Alterbordets teglmosaik udføres (Emil Hansen). 
Knæfaldets gitter udføres (oplæg Emil Hansen, udført af Peder 
Skjold). 
Nyt varmeanlæg udføres, sandsynligvis er det her gulvet i koret 
med lakeret stavparket og den røde løber i skibet kommer til. 
Gulvændringerne var nødvendige af hensyn til fremføring af rør. 
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Et ældre medlem har fortalt, at der blev udført malerarbejde med 
farveskiftet i kirken omkring eller først i 1940’erne. Om det er 
disse farver vi i dag ser, vides ikke. Nuværende farver kan også 
være fra de relativt store ændringer, der foretages først i 
1950’erne. 
 
Forslagets hovedidé: 
Istandsættelsen ønskes gennemført på en sådan måde, at 
rummenes hovedudtryk fastholdes, men samtidig også at 
anvende væsentlige grundideer fra kirkens opførelse. 
 
Istandsættelsen omfatter kor, skib, korsarme og våbenhus samt 
mindre arbejder i diverse birum. Over hvælvet i kor, skib og 
korsarme udføres efterisolering. Det karakteristiske mørke 
tøndehvælv med trempel og pulpiturer indgår ikke i 
istandsættelsen. 
 
Sammen med de egentlige arbejder omkring nymaling af bænke, 
kalkning af vægge og fornyelse af midtergangens røde løber er 
det, såfremt økonomien strækker, tanken at forny de tekniske 
installationer som varmerør i gulvene. Herved opstår ideen med 
genskabelse af teglgulvene på midtergangen mv. som 
efterfølgende overordnet beskrevet i hovedpunkter. 
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Istandsættelsen i hovedpunkter: 
 
Samtlige kalkede vægge nykalkes.  Væggene kan ikke bærer 
flere lag kalk, gl. kalk afrenses, væggene repareres og nykalkes 
med læsket kulekalk. 
 
Det limfarvede loft i kor istandsættes, dekorationerne renses og 
repareres, revner i pudsoverfladen repareres og loftfladerne 
hvidtes med limfarve (konservator). 
 
Murmaleriet over korbuen renses og repareres (konservator). 
 
I forbindelse med etablering af nye varmerør optages samtlige 
trægulve og betongulvet i kirken.  
Trægulvenes kvalitet er meget varieret, der forekommer mange 
reparationer og borebilleangreb, remmene er i områder ”møre” i 
kanterne. Under den røde løber er i dag udført betongulv. 
 
Under bænkene lægges nye trægulve i fyr.  
Sammen med ny enkel udformning af stødtrin og kant under 
knæfaldet ændres det nu udførte parketgulv i koret til brædder i 
fyr. Remme og trin forbliver udført i eg. 
 
Bag knæfaldet og omkring alterbordet pålægges nyt tæppe, der i 
udformning søges udført vævet med enkelt udtryk. 
 
Midtergangen i skib og korsarme samt gulvet i våbenhuset 
udføres med gule kvadratiske teglsten, langs remmene og kanter 
sættes teglsten i normalformat. Under døbefonten udføres 
teglgulv.  
 
Samtlige bænke udtages, gennemgås med reparation og nymales 
i farver der afstemmes til de nuværende farver på hvælv og 
dekorationer. Endeligt farvevalg foretages i forbindelse med 
gennemførelse af istandsættelsen. 
 
Døre og vinduer gennemgås, repareres og nymales, heri de sidste 
reparationer af blyindfatningerne. 
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El-anlægget og dets installationer gennemgås og fornyes i 
enkelte områder. Tænding af lyset i kirken flyttes fra det nordre 
pulpitur til våbenhuset. 
 
Varmeanlægget gennemgås, nye og mindre rør udføres fra 
kælder hvor fyret er opstillet til radiatorerne i kirken. Rørene 
trækkes som nu i gulv konstruktionen. Radiatorplaceringerne 
forbliver som nu. I nordre sideskib opsættes ny ekstra radiator. 
 
Nyt højtaler – og teleslyngeanlæg udføres. 
 
Nye hynder med betræk, der afstemmes til bænkenes farver, 
udføres til kirkens bænke. 
 
Knæfaldets knælepuder omtrækkes. 
 
Bag korbuen opsættes ny belysning, principielt som i dag, men 
hver fatning monteret på rør og ikke som nu i dekorationen. 
 
Overfladerenovering af birum i søndre korsarm. 
 
Let isoleret væg bag orgel, ud mod tårnrummet, udføres. 
 
Hertil diverse naturlige følgearbejder og afdækninger mv. 
 
 
 
 
 
 
 
Den samlede forventede omkostning  
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