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Rapport over restaurerings- og vedligeholdelsesarbejde udført ved  
 

Hvalsø Kirkeruin i Sydgrønland 2014. 

Foretaget i perioden 18. til 23. juli 2014. 

 
Museets journal nr.: KNV 00077-2-63. 

 

Stednavn:  

Hvalsø/Hvalsey Kirkeruin. 

Julianehåb/Qaqortoq. 

 

Fortidsminde nr.:  
Ældre nr. Ø-083. 

Nyere nr. 60V2-0IV-646. 

Position: 60 49,692 N – 45 46,896 W. 

 

Musealt ansvarsområde: 

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv. 

Hans Egedesvej 8, 3900 Nuuk. 

 

 
Kirkeruinens smukke placering kan der som bekendt ikke klages over! 

Til venstre i billedet kirkeruinen – til højre den tilhørende ”hal”. 

 
Arbejdet blev udført af: 

Restaureringsenheden. 

Museum Sydøstdanmark. 

Nørregade 4. 

4600 Køge. 

www.museerne.dk
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--- 

 

Denne rapport omhandler det arbejde, der blev udført ved lokaliteten i juli 2014. 
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1. Indledning. 

 

Kirkeruinen og de tilknyttede gårdsenheder ved Qaqortukulooq i Hvalseyfjorden, der er beliggende ca. 20km 

nordøst for Julianehåb/Qaqortoq, fremstår idag bl.a. pga. sin bevaringsgrad, som et af de mest centrale anlæg 

i middelalderens norrøne Østerbygd i Sydgrønland, der havde sin funktionstid i en knap 500 årig lang 

periode fra ca.1000 til ca.1450 e.Kr. 

Desuden har lokaliteten dels en meget vigtig og spændende rolle i ”Østerbygdens” senere historie samt en 

meget interessant forskningshistorie og er, som vi oplevede det igen sommer, iøvrigt et af turister meget 

velbesøgt sted. 

Et særdeles vigtigt forhold, der knytter sig til kirken, skal nævnes, idet et bryllup foretaget her i 1408 er det 

sidste skriftlige vidnesbyrd om ”nordboernes” tilstedeværelse i den såkaldte ”Østerbygd”! 

 

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv foretog i 1999 i samarbejde med Qaqortoq Museum en opretning af 

kirkebygningens sydlige langvæg, der da hældede stærk udad pga. sætningsskader m.v. 

Det følgende år foretog Hans Kapel og undertegnede restaureringsarbejder på den sydøstlige og især den 

nordvestlige murkrone, hvor murværket var endog særdeles ustabilt og meget farligt i sikkerhedsmæssig 

øjemed, især fordi besøgende af og til kravler op på murværket! 

 

I feltsæsonen 2013 foretog restaureringsspecialist Jacob Bovin og jeg omfattende genopretningsarbejder ved 

den såkaldte ”festhal”, der er beliggende lidt vest for selve kirkebygningen. (Se forsidebillede). 

Her var den nordvestlige del af hallens nordre langvæg styrtet sammen over en længere tidsperiode efter 

undersøgelserne i 1935 og murens store bygningssten lå indvæltede i hallens indre! 

 

 

2. Årsag til restaureringsarbejdet på lokaliteten. 

 

Ved opholdet på stedet i 2013 blev vi hurtigt opmærksomme på, at der mange steder i kirkens bygningsværk 

var forhold, der burde udbedres så hurtigt som muligt! 

Ikke kun fordi de udgjorde en fare for selve bygningens fortsatte stabilitet, men også fordi flere partier 

udgjorde en betydelig fare for det besøgende publikum! 

Her skal især fremhæves kirkebygningens sydvestlige murkrone, hvor den øverste del af kronen var særdeles 

sammenstyrtningstruet! (Se nedenfor). 

Ved en mere systematisk gennemgang af murværket kunne vi registrere mange udfaldne sten eller 

manglende/fjernede sten. Forhold der tydeligvis destabiliserede murværket de pågældende steder. Enkelte af 

de udfaldne sten lå stadig nedenfor hullet i muren i vegetationslaget, og det var derfor af stor vigtighed, at få 

så mange af de originale sten sat på plads, mens det stadigt var muligt at erkende stenene på de steder, hvor 

det lod sig gøre! 

Det blev derfor besluttet i 2013 at foretage en udbedring af så mange som muligt af disse forhold i 

feltsæsonen 2014. 

 

Desuden indgik en fornyelse af det eksisterende fårehegn i samme planlægning, idet det i 2013 var tydeligt, 

der færdedes alt for mange får på arealet. 

Fårene yndede at bruge kirkens indre som ”læskur”, og vegetationslaget var derfor særdeles nedslidt især 

langs indervæggene, hvor dyrene samtidigt gnubbede sig kraftigt op af murværket. 
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Flere gange i 2013 jagede vi således op til 35 (religiøse? ) får ud af kirkebygningen om morgenen når vi 

passerede den, og det er nok lidt betegnende for omfanget af ”nedslidningsgraden” – samt mængderne af de 

”efterladenskaber” vi indledningsvis måtte rydde op i! 

 

 

3. Deltagere. 

 

I forbindelse med arbejdet ved kirkeruinen i 2014 deltog Souschef Georg Nyegaard og museumsinspektør 

Hans Lange – begge fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i Nuuk.  

Fra Danmark deltog restaureringsspecialist Jacob Noe Bovin fra firmaet Morsø Skov og Naturservice, Møn – 

samt museumsinspektør og restaureringsarkæolog Henrik Høier fra Museum Sydøstdanmark, Arkæologisk 

afd. Køge. 

 

 

4. Restaureringsarbejdet. 

 

Vi begyndte arbejdet d. 18. juli 2014 og startede med at soignere og rydde op inde i selve kirkebygningen 

samt opsætte det lejede stillads udvendigt ved bygningens sydvestlige hjørne. 

Da vi indledningsvis manglede nogle stigeelementer til stilladset begyndte vi i første omgang istedet at 

koncentrere os om kirkerummets indre murforløb og de steder der her trængte til restaurering og 

stabilisering. 

 

  
Kirkerummet inspiceres om formiddagen d. 18/7 2014. Set fra øst. 

Bemærk fårenes kraftige ”nedslidning” af vegetationen langs især syd- og vestmuren! 

På billedet til højre ses fra højre Hans Lange, Georg Nyegaard (ud for vestdøren) og Jacob Bovin. 



KNV 00077-2-63. 

Hvalsø Kirkeruin 2014 

5 

 

Ændringer/indsatte sten m.v. i kirkens indre murværk: 

 

Indledningsvis skal det her anføres, at vi havde medbragt farvekridt, der bl.a. blev anvendt til at markere 

nyindsatte sten i murværket med henblik på dokumentationsfotos. 

Materialet er valgt, fordi det er let forgængeligt, og meget let lader sig fjerne fra stenene igen, i modsætning 

til mange andre former for markeringer! 

Derfor er der på billederne i det følgende blå krydsmarkeringer på de sten, vi har indsat i murværket! 

Rækkefølgen og nummereringen skyldes det forløb jeg har noteret stederne på i dagbogen, der i øvrigt er 

rækkefølgen arbejdet blev udført i. 

 

N.B. Det er helt bevidst og nøje gennemtænk, at vi ikke har tilført kirkeruinen nogen form for kalkmørtel 

e.lign. i forbindelse med murarbejdet! 

 

1. 

Det første sted vi arbejdede med var et særdeles kritisk sted ved funderingen under østgavlens meget 

berømte og smukke vinduesniche. 

Her indsatte vi to stk. lyse smalle sten og lidt småkiler umiddelbart under den store mørke sten, der sidder 

centralt nederst i dette murværk. 

Under denne sten og den til venstre herfor (nord) var der et stort hul, der gik dybt ind under murværket, idet 

de underliggende dybeste sten (tre stk.) tydeligvis var ”trukket” ind i kirkerummet! 

Inde i hullet var der dybest mod venstre (nord) ret hårde jord-/lermørtellag (nordbolag), mens der i midten af 

hullet var meget løs jord! – Et forhold som vi tog til udtryk for, at ”nogen” i ”nyere tid” har været inde og 

undersøge dette sted. Man skal hertil bemærke, at dette område jo har været stedet for alterets placering! 

 

  
Det kritiske sted under østgavlens vinduesniche som fundet! Set fra vest. 
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Stedet afstives med tømmer og inspiceres grundigt!  

 

 
Den originale underliggende sten funderes ordentligt og oprettes - og to passende lyse sten indsættes for at 

stabilisere murværket på dette vigtige sted. 
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2. 

Det andet sted vi reparerede i kirkens indre, var i det sydøstlige hjørne, hvor vi indsatte to mindre sten i et 

”farligt” hul helt nederst i trekanten. 

 

  
De to nytilførte sten i kirkerummets indre sydøstlige hjørne. 

 

 

3. 

I kirkens indre nordvestlige hjørne – umiddelbart øverst til højre for den vestlige døråbning i gavlen. 

Her er indsat tre stk. ret firsidede mindre sten i åbne huller i murværket. Den øverste og sydligste af de tre 

sten er ret vital, idet dette område fordeler trykket fra den indre af de tre stenbjælker over døren! 

 

  
Her ses de tre sten markeret med blå kryds! 

Bemærk den øverstes vigtige placering til aflastning af den aflange smalle sten, der danner dørhullets øvre 

østlige side under den indre stenbjælke. 
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4. 

Til venstre (syd) for døren i vestgavlen. 

Indsat fem mindre sten + lidt kiler nederst i et større hul. 

 

  
 

 

4.a. 

Lidt højere oppe i samme område til venstre for døren er indsat syv mindre/små sten i mellemrum. 
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5. 

Inderside nordvæg. 

Een sten indsat ca. fem meter fra inderside vestgavl, og ca. 1,1 meter oppe fra gulvniveau! 

Med lidt skiferkiler under. 

 

  
Sted nr. 5 i kirkerummets indre nordvæg. 

 

 

6. 

Een lys sten indsat 2,5 meter øst for nr. 5 – og i skiftet ovenover = 20cm højere oppe end nr. 5. 

Nærmest midt i nordvæggens inderside. 

Med lidt skiferkiler under. 

 

  
Sted nr. 6 set fra syd d. 22/7 2014.
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7. 

I nordvæggens inderste/nedre østlige hjørne. 

To mindre sten indsat nederst på de større syldsten, hvor der var et dybt hul ind under den store sten i det 

andet skifte! (Iøvrigt den sten der har den fine og smukt tilpassede vestlige ende)! 

 

  
Sted nr. 7 – set fra syd. 

Bemærk den fine originale tilpasning i vestenden på den store sten over de indsatte to sten!! 

Fint håndværk! 
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Ændringer/indsatte sten m.v. i kirkens ydre murværk: 

 

8. 

Ved det ydre murværk arbejdede vi først ved ”dørindfatningen” mod vest (døren i vestgavlen). 

Kun indsat sten (til støtte) imod nord (nordvest). 

Nederst lå en original mindre sten på syldstenen. - Over denne indsat tre mindre sten i et meget ”farligt” og 

ustabilt hul! 

Omtrent midt i karmen indsat to sten. 

Øverst indsat tre sten. 

I selve den indre dørniche/-indfatning er indsat en lille sten i et hul. 

 

  
Sted nr. 8 i nordsiden af døren i kirkens vestgavl. 
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9. 

Udvendigt på vestgavlen. 

Til højre (syd) for døren i vestgavlen. 

Indsat fem små sten/fliser nær sydvesthjørnet. 

To i forlængelse af hinanden ca. 150cm fra hjørnet og 86cm oppe fra syldstenen. 

De tre andre sidder 75cm fra hjørnet og 110-130cm oppe fra syldstenen. 

 

  
Sted nr. 9 set fra syd d. 23/7 2014. 

 

 

10. 

I vestenden (hjørnet) af sydvæggen. 

Indsat otte små ”støttesten”! 

En nede ca. 70cm over syldstenen i hjørnet. 

Seks stk. højere oppe (samlet) ca. 170cm over syldstenen. 

Og en lidt over de fem nævnte = 210cm oppe og ca. 50cm fra selve hjørnet. 

 

  
Sted nr. 10. 

Kirkeruinens sydvestlige hjørne – set fra syd.
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11. 

Nordvæggen. 

160cm fra ydre nordvestlige hjørne – 80cm oppe. 

Genindsat en flad sten, der lå umiddelbart nedenfor hullet i væggen. 

 

  
Sted nr. 11 set fra nordvest d. 23/7 2014. 

 

12. 

Ca. midt på nordvæggen 6,40 meter til 7,10 meter fra det nordøstlige hjørne og 80cm oppe er indsat to sten. 

Den vestlige af de to sten lå nedenfor hullet og er derfor genindsat på sin oprindelige plads (mærket med * på 

fotoet). 

Den til venstre (øst) er blot mærket som de øvrige med et blåt kryds! 

 

  
Sted nr. 12 omtrent midt på kirkens udvendige nordmur.
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Den sydvestlige murkrone: 

 

Havde et særdeles farligt og løstliggende – ja nærmest svævende – parti! 

Det modstående parti mod nordvest havde tilsvarende løstliggende sten, der som nævnt blev stabiliseret af 

Hans Kapel og undertegnede i sommeren 2000. (På samme vis som beskrevet herunder). 

Situationen i det sydvestlige hjørne var langt fra uproblematisk, for mange af stenene lå helt løse også i den 

indre del af murværket, og var derfor særdeles ustabile at færdes på. 

Endvidere var flere af stenene forholdsvis store og farlige at arbejde med, når man samtidigt stod på et 

ustabilt underlag. 

Vi fik derfor indsejlet en sektion af et stillads, som blev opstillet på vestgavlen, hvilket forbedrede 

forholdende noget. 

Derfra kunne vi bedre få styr på stenene, og undgik faktisk at løfte de større sten væk. Efter at være frilagt 

for småsten og skærver pressede vi stille og roligt stenene tilbage til det sted de ligesom var skredet fra! 

Under murpartiet var der et hul/fraværende sten ind under således, at partiet skred mere og mere ned. 

(Jvf. billederne herunder). 

Vi understøttede det vigende stykke med ialt tre sten og de øvre tilbageførte sten blev forankret til hinanden, 

og de mere fastliggende områder i muren, med ialt fire rustfrie murbindere, der blev tilpasset og limet i 

forborede huller med tokomponent stenlim af mærket ”Sika”. 

Murbinderne er som udgangspunkt 40cm lange og godstykkelsen er 5mm. De blev dog hver især tilpasset og 

formet lidt efter det pågældende sted, og alle er placeret således, at de ikke umiddelbart kan ses nedefra! 

 

   
 

  
Den farlige og ustabile situation ved murkronen set fra lidt forskellige vinkler! 
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Det stabiliserede murhjørne efter arbejdets færdiggørelse set fra vest og nordvest. 

Øverst th. de tre indsatte sten markeret med blå kridt som ved de øvrige tilførte. 
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5. Afslutning. 

 

Sommerens arbejde ved Hvalsø Kirkeruin fik afhjulpet en række ”kedelige” partier i murværket, forstået på 

den måde, at de hver især udgjorde en trussel af større eller mindre grad for bygningens fortsatte stabilitet! 

Men jo mere man arbejder med bygningen og lærer den at kende (og at holde af den), jo flere steder kan man 

imødese diverse nedskridninger eller kollapser, hvis ikke man foretager et løbende ”vedligeholdelsesarbejde” 

på stedet! 

Eftersom lokaliteten besøges af rigtig mange turister hvert år, må personsikkerheden absolut ikke 

tilsidesættes! 

Vi udbedrede de mest kritiske steder, vi kunne nå at arbejde med på den korte tid, vi var på stedet, men fik 

øje på mange tilsvarende steder, hvor der indenfor få år vil eller kan ske sammenstyrtninger, der ikke uden 

vanskeligheder kan genetableres, hvis den enkelte sammenstyrtning er for omfattende! 

 

Et eksempel af lidt fatal karakter kan fremhæves her!  

Ved vinduesnichen i den vestlige del af nordvæggen er især nichens vestside næsten kollapset! 

Ganske få sten viser/fastholder endnu nichens nedre indvendige mål og udformning – men det er kun et 

spørgsmål om tid!! 

For når først alle stenene er nedstyrtet er opgaven lang mere omfattende at løse – end eksempelvis nu, hvor 

de originale sten endnu sidder in situ – om end løseligt! (Se billede herunder). 

Der skal egentligt ikke ”kravles” ret meget på dette sted før skaden er sket, og man burde faktisk sætte 

forbudsskilte op med hensyn til at kravle op på murværket! 

 

 
Vinduesnichen i nordvæggen – kan endnu nå at blive stabiliseret! 

Vel at mærke med de originale sten, der stadig sidder i karmen! 
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Den berømte vinduesniche i østgavlen virker ved nærmere eftersyn heller ikke alt for stabil, og i selve 

vindueskarmen mangler en del sten. 

Øverst i den indvendige del af buestikket er der faldet flere af de flade fliser ned, og nichen burde nok 

stabiliseres eller aflastes lidt. 

 

 
Det østlige gavlvindue set fra vest (murkronen). 

 

 

I sydvæggens venstre dør (vestlige) mangler der ved basis en eller flere sten, der destabiliser dørkarmens 

højre (østlige) side. 

 

 
 

Og sådan kan man sagtens finde mange andre steder på kirkeruinen, der fremover burde tages hånd om, hvis 

bygningen skal forblive i nogenlunde stabil tilstand fremover! 
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6. Dokumentationsmateriale. 

 

Udover de her i rapporten anvendte arbejdsfotos har undertegnede en del flere, som efterfølgende vil tilgå 

Grønlands National Museum & Arkiv, der så kan tilføre dem der måtte ønskes i de respektive arkiver 

og/eller fotodatabaser på Museet. 

Men de findes så selvfølgeligt også hos Museum Sydøstdanmark og/eller undertegnede. 

 

Desuden forefindes en privat dagbog fra hele sommerens forløb i Sydgrønland, hvorfra bl.a. de her anvendte 

murbeskrivelser (flere m. skitser) og ændringer m.v. er anført. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen. 

 

Henrik Høier. 

Museumsinspektør. 

 

Køge i september 2014. 

 

 


