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Fränninge kyrka under renovering 2008  

Inledning 

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne har medverkat som antikva-
risk kontrollant vid utvändig restaurering och svampsanering av Fränninge kyrka i 
Sjöbo kommun. Arbetena pågick från våren 2008 till hösten 2009. Kontrollanter-
na har medverkat vid merparten av byggmötena, genomfört egna kontroller samt 
deltagit vid tekniska möten.  
 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

År 2006 tillstyrkte Länsstyrelsen i Skåne län en utvändig renovering av Fränninge 
kyrka, omfattande bland annat putslagningar och avfärgning, justering av takpan-
nor, nya hängrännor samt fönster- och dörrenovering. När arbetena påbörjades 
2008 påträffades stora rötskador i det västra hammarbandet på södra korsarmen. 
Efter provtagning av Anticimex kunde angrepp av äkta hussvamp konstateras. 

Den yttre renoveringen pågick parallellt med svampsaneringen. Under arbe-
tets gång påträffades ytterligare svampangrepp, både i den norra korsarmen samt 
hela norra takfallet på långhuset. I samband med saneringen byttes delar av virket 
i flera takstolar. De ursprungliga åtgärderna kompletterades med en total om-
läggning av kyrkans tegeltak samt byte av tak på absiden, från ett modernt munk- 
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och nunnetegel till falsad plåt. I samband med takarbetet på tornet blåste presen-
ningarna bort under ett kraftigt regnväder. Skadorna som uppkom på grund av 
detta, samt de åtgärder som vidtogs, redovisas kort i rapporten.  

  

Administrativa uppgifter 

Objekt  Fränninge kyrka 
Socken  Fränninge socken, 1226 
Kommun  Sjöbos kommun 
Länsstyrelsens beslut 2006-11-27, dnr 433-43402-06 

2008-08-18, dnr 433-51205-08 
Regionmuseet dnr L12.30-341-06 
  L12.30-288-08 
Byggherre/beställare Fränninge-Vollsjö kyrkliga samfällighet 
Byggledare/arkitekt Helena Nilsson, 2008-mars 2009 

Mats Edström, våren 2009 
Barup-Edström Arkitektkontor AB 

Entreprenörer Bröderna Bergström Bygg AB 
Antikvarisk kontrollant Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

Mia Jungskär, år 2008 
Heikki Ranta, år 2009 

Byggnadstid  Maj 2008 – september 2009 
Slutbesiktning 2009-09-02  
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Fränninge kyrka år 1925, foto från ATAs arkiv, tillhandahållet av Barup & Edström. 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Fränninge kyrka uppfördes troligen i slutet av 1100-talet. Vid slutet av medeltiden 
fick långhuset kryssvalv av tegel som ersatte det tidigare platta brädtaket, valven 
slogs på tre mittpelare samt hörnpilastrar.1  

Det ursprungliga tornet ska ha brunnit ner på 1500-talet. Det sägs att det 
som blev kvar användes för att förlänga långhuset.2 Det är oklart när, men ett 
nytt, kraftigare torn uppfördes väster om det gamla någon gång före Brunius be-
skrivning av kyrkan år 1850. Innertaket på den ursprungliga torndelen hade, en-
ligt Brunius, först haft tunnvalv men ”i sednare tid förlorat den midtpelare och de bågar, 
som uppburit östra sidan samt det tunnvhvalf, som hvilat derpå, och deremot fått ett bjelklager 

med bräder.”på senare tid” 3, dvs. ändrats om till ett platt brädtak.  
Under mitten av 1800-talet hade Carl Georg Brunius ett stort inflytande på 

kyrkobyggnadsomvandlingen i Skåne. Även om han själv inte ledde arbetena är 
det utifrån hans förslag och ritningar som nästa stora förändring av Fränninge 
kyrka gjordes på 1860-talet.4 Brunius ritningar till korsarmar samt nuvarande kor 
är daterade 1847 och 18615 men genomfördes först 1867–68.6 Brunius föränd-
ringar bestod i kort av: 

                                              
1 Rignell 1987, s. 101 
2 Rignell 1987, s. 101 
3 Brunius 1850 s. 139 
4 Grandien 1974, s. 361 
5 Grandien 1974, s. 594 
6 Rignell 1987, s. 103 
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- Utvidgning och förändring av fönstren. De befintliga var dels illa utvid-
gade, dels för små enligt Brunius önskemål, endast ½ fot breda och 3 
fot höga. 

- Två nya kryssvalv istället för det befintliga plana brädtaket i förläng-
ningen av långhuset, dvs. det ursprungliga tornet. 

- Ombyggnad av gluggar 
- Fyra nisch och bågprydda rösten byggdes 
- Nytt korsformat kroppåstak 
- Ny inredning. 7 

 
Biskop Vilhelm Faxe hade under sin ämbetsperiod 1811-1856 kommenterat de 
gamla valven i Fränninge kyrka och påpekat att det var en stor fördel att ta ner de 
tjocka stenpelarna och ersätta taket med ett trävalv och på så sätt få både mer ljus 
och rum.8 Något trävalv fick aldrig kyrkan men mittpelarna avlägsnades under 
1860-talet i samband med att nya tegelvalv slogs.  

Idag består kyrkan av ett avlångt skepp, fyrkantigt kor och halvrund absid, 
samt ett brett torn i väster. Murarna i den medeltida långhusdelen samt i det del-
vis nedtagna tornet är, enligt Brunius, ett blandstensmurverk med tuktad kalk-
sten, sandsten och gråsten med sockel och omfattningar av huggen kalksten. 
Tornet ska vara i gråsten med omfattningar av tegel.9  

Enligt ett äldre fotografi som togs fram under arbetena syns att kyrkan tidi-
gare haft plåttak. År 1927 sökte församlingen tillstånd att byta taktäckning till 
tegel eller eternit eller ”annat tjänligt taktäckningmaterial”, tillstånd gavs från 
Kungl.byggnadsstyrelsen att belägga taket med med ”vanligt rött, enkupigt, ogla-
serat lertegel”. Tidigare, 1907, hade kyrktornets tak belagts med nytt tegel.10 Un-
der 1900-talet har åtgärderna i kyrkan i övrigt bestått av bland annat ny värmean-
läggning och en interiör restaurering på 1940-talet.  

 

Exteriör renovering 

Putslagning av fasad 

Skadad och sprucken puts har knackats bort och lagats. Putslagningarna har 
främst gjorts på tornet, samt i anslutning till den ommurade gesimsen vid huss-
svampssaneringen i takfoten. 

                                              
7 Rignell 1987, s. 106 
8 Chinto 1989, s. 15 
9 Brunius 1850, s. 140 
10 Ansökan till Kungliga byggnadsstyrelsen 17 jan 1927, kopia finns i Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvariens i Skånes arkiv 
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De mest omfattande putslagningarna 
gjordes på tornets västra fasad i höjd med 
ljudluckan. 

Skador på tornets västra fasad före re-
staurering, foto före åtgärder. 

Tornet efter genomgången restaurering.   
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Då inga större murverksytor blottades ansågs inte en detaljerad murverksdoku-
mentation vara nödvändig. (Viss dokumentation tas upp under Iakttagelser under 
restaureringen.) Omfattningen av putslagningar på tornet redovisas grafiskt i bi-
laga 1. Ny puts uppfördes ovanpå en fästgrund av kalkcementbruk, B-bruk, som 
stänktes punktvis på rena stenytor för bättre vidhäftning. Utstockning och ytputs 
utgjordes av hydrauliskt jurakalkbruk från Målarkalk. Den befintliga spritputsade 
ytan kompletterades med en lös stänkputs för att uppnå ett liknande utseende. En 
provyta godkändes av den antikvariska experten före putsning. Fasaden avfärga-
des i brutet vitt med Serop 246 Kalkfärg våt från tillverkaren Maxit. 

Sockeln var delvis struken med tjära men det fanns spår av en äldre, grå 
sockelmarkering. Tjäran avlägsnades och en ny kimröksgrå sockelmarkering 
ströks med KC-färg. En sockellinje som utgår från västportens tredje tappsteg 
valdes. 

Ändrad konstruktion av takfot  

Den befintliga takfotskonstruktionen runt hela kyrkan hade ingen ordentlig luft-
ning. Den tunna glipan mellan den nedersta bärläkten och takpappen hade täppts 
till med jord och löv. Med tanke på de svampangrepp som påträffades var det 
motiverat att ändra konstruktionen med ökad luftning i takfoten.  

I samband med att arbetena utvidgades med en total omläggning av kyrkans 
tak byttes samtlig läkt, vilket gjorde förändringen i takfoten till en naturlig del av 
den nya konstruktionen. Den nedersta bärläkten höjdes för att underlätta lufttill-
strömning. Absiden, som täcktes med plåt, utformades utan luftning. Långhus-
vinden ansågs få tillräcklig luftcirkulation ändå. 

 Avtäckning av torngesims 

Gesimsen på tornets västra fasad var innan arbetena täckt med målad plåt. Plåten 
var ej tät och den underliggande brädan som plåten spikats fast i var rötskadad. 
Diskussioner fördes om att täcka gesimsen med blyplåt istället, eftersom den är 
mer följsam, men när existerande plåtning och bräda avlägsnades framkom spår 
av en tidigare tegelavtäckning. Det beslutades tillsammans med församlingen att 
återgå till tegel. Då det fanns ont om Stävesjötegel att tillgå valdes en snarlik 
panna från Minnesbergs bruk i Trelleborg. Lös puts togs bort och putshyllan la-
gades upp. Fasadputsen utstockades något, ca. 1 cm, för att få en jämnare anslut-
ning. Pannorna kapades i bakkant mellan 2–6 cm och falsades in i fasadputsen för 
att få övergången tät. Pannorna fästes med både spik och bruk då de ligger på ett 
känsligt ställe över ingången till kyrkan. 
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Befintlig gesimsavtäckning av plåt före 
arbetena. 

Spår av tidigare tegeltäckning påträffades 
under plåten. 

Ny gesimsavtäckning i tegel. 
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Byte av takmaterial på absiden 

Absiden hade före arbetena ett modernare gjutet tegel som skulle påminna om 
munk-/nunnetegel. Pannorna var fastspikade på klen läkt. Kraftigare brädor ut-
gjorde underlag för nockar. Nockteglet var satt i bruk, men hade lagats med ce-
ment vilket lett till att brädorna rötskadats. Underliggande ströläkt var helt för-
brukad. Församlingen önskade byta takmaterial till plåttak, detta godkändes av 
länsstyrelsen då absiden tidigare varit plåttäckt.  

Befintlig läkt och papp togs borts och skadade brädor i underbrädningen 
byttes ut mot nya av liknade dimensioner. Ny papp lades och en skivtäckning av 
dubbelfalsad, galvaniserad plåt. Plåten på absiden har lagts utifrån ett äldre foto-
grafi (se bild på sid. 7) som visar en äldre plåttäckning med parallella tvärfalsar. 
Den äldre plåttäckningen kan ha varit enkelfalsad men nu valdes dubbelfalsad 
plåt för ökad täthet. Taket ska framöver målas med linoljefärg i en röd kulör. Va-
let har gjorts att inte beta plåten utan låta den stå oskyddad i några år så att vitrost 
bildas och färgen får grepp.  

Övriga plåtarbeten 

Befintliga hängrännor i röd plåtisol byttes ut mot nya rännor i galvaniserad plåt. 
Nederst på takfallen i anslutning till hängrännorna samt i ränndalarna sattes ny 
sk. kulturplåt, dvs. förprimad, galvaniserad plåt. Denna typ av plåt är möjlig att 
bemålas omgående medan hängrännorna och stuprören betades. Plåten målades 
först med primer och sedan med färg i röd kulör. 

Stormskivan i blyplåt vid anslutning mellan långhusets södra takfall och 
tornet byttes mot ny, då den befintliga anslutningen var förbrukad och orsakade 
läckage. För att förhindra ytterligare fukt in i kyrkan tätades anslutningen proviso-
riskt med 16 tuber mjukfog som avlägsnades när plåten byttes. Ett jack frästes i 
tornets puts och den nya blyplåten fästes in mot väggen och putsades över. 

I samband med takomläggningen restaurerades tornkorset enligt ansök-
ningshandlingarna och en ny infästning gjordes för att slippa läckage in i tornet. 
Den befintliga infästningen var anpassad för Stävesjöpannor och då takfallet la-
des med Cimrishamnstegel fick en ny infästning i blyplåt tillverkas efter de nya 
pannorna. Den nya infästningen lades utanpå teglet för att regnvatten ska rinna 
utanpå pannorna och inte längs pappen. Den ökade luftningen i takfoten ska leda 
till mindre risk för kondens, men församlingen bör fortsätta vara uppmärksamma 
på eventuellt kondensvatten på fönstrens insida. 

Takfönstret i öster skrapades rent och målades. 
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Tornets takfönster med äldre infästning (t.v.) samt med ny i blyplåt (t.h.). 

  

Den nordöstra nocken före och efter ommurning. Observera det angränsade takfallet vänster om nocken där teglet 
byttes från Stävesjö- till Cimrishamnspannor.  

  

Till vänster en omlagd nock och med blyplåt längst ner för att förhindra att bruket suger fukt. Hängrännan och 
den gröna förprimade plåten har vid fototillfället ännu ej målats. Till höger tornets kors efter renovering. 

Timmerarbeten i tornet 

Erforderliga timmerarbeten utfördes i tornet. På grund av bristande dokumentat-
ion kan inte närmare uppgifter lämnas.  
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Omläggning av tegel på torntak 

Torntaket var belagt med flera olika sorters tegel samt olika typer av nocktegel. 
Befintliga pannor togs ner och befintlig papp och läkt avlägsnades för att kunna 
besiktiga underbrädningens kondition. Det låg tre lager papp på taket med en 
äldre riktig papp underst och två senare tätskikt över. Underbrädningen var i för-
hållandevis gott skick och endast enstaka brädor byttes. Tidigare hade brädorna 
skarvats mellan sparrarna vilket lett till att de slagit sig. För att justera detta sattes 
klossar på insidan som skruvades fast i brädorna för att hålla dem på plats. Åt-
gärden ses som en lagning som gjordes istället för att byta ut brädningen och ac-
cepteras då tornrummet inte är tillgängligt för allmänheten.  

Ny papp och läkt lades på torntaket och befintliga pannor återfördes. Den 
äldre sortens nockpannor som förekom på den nordöstra nocken gick ej att 
komplettera med liknande. Flera av pannorna var skadade innan omläggningen 
och några gick sönder i hanteringen. De kvarvarande pannorna sparades och för-
varas inne i tornet. Den berörda nocken lades med tegel av märket Cimbrishamn. 
Teglet på det östra takfallet var Stävesjöpannor och byttes mot en liknande 
Cimbrishamn panna som församlingen hade på lager. Stävesjöpannorna kom att 
användas som komplement till befintliga takpannor vid omläggningen av lång-
hustaket.  

Tornets takfot har tidigare varit inbrädad, men senare täckts med en målad 
plywood. Skivmaterialet avlägsnades, nya reglar sattes upp och en slätspont spika-
des och målades. 

Omläggning av tegelpannor på långhus, samt korsarmar 

Ursprungligen ingick endast justering och komplettering av enstaka pannor. För 
att inte riskera förhöjda fuktkvoter på kyrkvinden beslutades om att lägga om det 
befintliga tegeltaket på hela långhuset samt korsarmarna. Det befintliga taket var i 
relativt gott skick, men det fanns spår av rinningar på underbrädningen som 
tydde på att pappen var uttjänt, detta bekräftades vid regnväder då entreprenören 
tydligt kunde se genomslag av fukt.  

Befintlig papp och läkt togs bort i sin helhet. Skadade brädor i underbräd-
ningen byttes selektivt mot nya i fur av liknande dimensioner. Ny papp lades till-
sammans med ny strö- och bärläkt. Den nedre läkten höjdes så att bättre luftning 
av takfoten uppstod.  
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Befintligt tegeltak på långhus och den södra korsarmen, foto under pågående arbeten.  

 

Fönster och dörrar 

I de ursprungliga ansökningshandlingarna ingick renovering av kyrkans blyföns-
ter. Då stora, oväntade kostnaderna för hussvampssanering tillkom sköts fönster-
renoveringen på framtiden. Fönstren och dörrarna målades som sista åtgärd 
sommaren 2009.  Dörrarna ströks med Le Tonkinois oljelack. 

Övrigt  

Det förekom vid delbesiktningen av tornet ett par trasiga tegelpannor på utbygg-
naden vid tornets sydfasad. Då pannorna var lagda i betong valdes att laga dem 
med stenlagningslim istället för att göra ett större ingrepp och byta dem. Inga 
skador i tätskiktet under pannorna kunde konstateras. 
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Till vänster del av yttre hammarbandet på södra korsarmen, skadat av äkta hussvamp. Till höger tegelsten från 
gesimsen på södra korsarmen, med tydliga svampmyceler. 

 

Sanering av hussvampsangrepp 

Bakgrund 

Tidigt under arbetets gång, när ställningarna rests, upptäcktes angrepp av vad 
man befarade var äkta hussvamp på den södra korsarmens västra sida och längs 
långhusets sydfasad. Takbjälkarna var angripna längs takfoten och skadorna var i 
vissa fall så kraftiga att virket var helt pulveriserat. Anticimex gjorde en under-
sökning av skadorna och bekräftade att det var rötsvampar av typen storsvamp, 
bland annat Serpula Lacrymans, så kallad Äkta hussvamp. Parallellt med den exte-
riöra renoveringen togs ett åtgärdsförslag fram för hussvampssanering. Ytterligare 
hussvamp upptäcktes vid den norra korsarmens anslutning till långhuset i väster, 
detta angrepp var dock inte lika omfattande som på den södra sidan.  

Husvampsangreppet i det första skadeområdet var enligt Anticimex mycket 
aktivt och sanering av framförallt hörnan mellan långhus och korsarm påskynda-
des. Angreppet i skadeområde 3 hade avstannat helt, men sanerades noga för att 
inte riskera ny aktivitet. Någon svampkropp har inte identifierats vid någon 
punkt, det är dock möjligt att rester av sådana har försvunnits i samband med att 
vinden sanerats mot fågelträck i början av 2008 års arbeten.   
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Skiss på områden med skadade takstolar, grundskissen tillhandahållen av Barup & Edström AB. 

 
Skadeområde 1 Södra korsarmens västra sida samt anslutande del av lång-

huset, skadan upptäcktes i juni 2008. Mycel av hussvamp 
återfanns. 

Skadeområde 2 Mötet mellan norra korsarmens västra sida och långhuset, 
skadan upptäcktes i november 2008. Mycel av hussvamp 
återfanns. 

Skadeområde 3 Långhusets nordvästra del, vid anslutningen mellan långhus 
och torn, skadan upptäcktes i december 2008. Gammal 
skada som har lagats tidigare. Mycel av hussvamp återfanns. 

Skadeområde 4 Långhusets sydvästra del, vid anslutningen mellan långhus 
och torn, skadan upptäcktes i december 2008. Gammal 
skada som har lagats tidigare. Spår av hussvamp återfanns 
inte. 

Skadeområde 5 Längsmed hela långhusets norra takfall, omfattande an-
grepp av hussvamp. Mycel återfanns även i murverket i an-
slutning till takfoten. Skadan upptäcktes i januari-februari 
2009.  

 
I samband med att skadeområde 5 upptäcktes, hittades även hussvamp invid tor-
net i de stick- och takbjälkar som fanns på vinden ovanför orgelläktaren.  

skadeområde 5 
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Timmerarbete 

Hussvampsangreppen var framförallt koncentrerade till hammarbanden. Kyrkan 
har en konstruktion med dubbla hammarband, ett inre och ett yttre, som ligger 
nersänkta i murverket. Kombinationen av trä och kalk har tillsammans med fukt-
problem utgjort god grogrund åt hussvampen. Förutom det skadade virket i 
hammarbanden behövdes av saneringsskäl allt virke inom en skyddszon på en 
meter från angreppet avlägsnas. Hammarbanden skarvades med ett franskt lås 
utan hak och kil, en förenklad fransk skarv. Det nya virket sveddes med gasol-
brännare, ströks med Boracol och isolerades mot murverket med ett lager syll-
papp och ett lager näver för att förhindra nya angrepp. 

I takstolarna innebar skyddszonen att berörda sparrar skarvades med stå-
ende bladskarv som lades strax ovanför hanbanden för tillräcklig hållfasthet. 
Skarvningen utfördes med bultar och bulldogbrickor. Utförandet godkändes av 
länsstyrelsen. Den moderna skarvningen är godkänd ur teknisk synvikel, de un-
derlättade massproduktion av delarna och påverkar inte kyrkans utseende då den 
ligger dold under taket.  

Befintliga hanband behölls och fästes i de nya sparrdelarna likt tidigare med 
urtag och trädymlingar. Stickbjälkar och stödben byttes vid samtliga hussvamps-
angripna sparrar mot nya i tätvuxen fur i lika dimensioner som befintliga.  
 

   

Till vänster de dubbla hammarbanden med påbörjad skarvning och till höger den färdiga. 
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Sanering av murverk 

Mycel från hussvampen hade gått in i muren längs med södra korsarmens västra 
sida och en bit in på långhusets södra sida, samt längsmed takfoten på hela norra 
takfallet. Den kraftigaste koncentrationen påträffades i vinkeln mellan långhus 
och korsarm, vilket troligen beror på att läckage från vinkelrännan har lett till god 
grogrund för svampen. Under de fortsatta takarbetena påträffades ytterligare 
hussvamp så som redovisats ovan.  

För att i möjligaste mån avlägsna hussvampen och förhindra ytterligare 
spridning togs delar av muren ner på de utsatta ställena. Gesimsen av tegel plock-
ades ner och skickades till Höganäs för upphettning i keramikugn. I början av 
arbetet var det oklarheter kring hur saneringen skulle ske och ca. 200 tegelstenar 
kasserades. Fortsättningsvis plockades stenarna ner och ca. en kubikmeter tegel-
sten skickades iväg till Höganäs för uppvärmning. Stenen värmdes till 80 grader 
under ca. 7 dagar för att sporer och ev. mycel som trängt in i materialet skulle 
försvinna. Sammanlagt sanerades ca. 650 st tegelstenar vid skadepunkt 1. När 
sanering även erfordrades på den norra långhusväggen, skadeområde 5, under-
söktes om det för att spara tid gick att avbränna teglet på plats vid kyrkan. Detta 
godkändes, efter lyckade försök, av Anticimex. Teglet brändes av på båda sidor 
med gasolbrännare och lades sedan på en presenning där det sanerades med Basi-
lit B, en fungicid mot bland annat äkta hussvamp.  

Murverket plockades ner så långt som mycel påträffades och så långt som 
ansågs säkert för att inte äventyra valvens bärighet.  

Teglet bestod av formtegel, tegel som troligen återanvänts från kyrkans 
äldre delar, samt huggna, sentida 1800-tals stenar. Blandningen av äldre och nyare 
tegel förekom på både korsarmens och långhusets gesims. Detta pekar på att tak-
foten på hela kyrkan förändrades i samband med den stora omgestaltningen av 
kyrkan på 1860-talet. 

 

Putsarbeten 

I anslutning till den ommurade takfotslisten fick putslagningar göras, dessa utför-
des samtidigt med mindre lagningar på övriga fasaden och enligt det utförande 
som omnämns på sida 10. 
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Befintlig takfotslist i huggen tegel. 

Ny takfotslist muras upp med befintlig 
sten kompletterat med ny begagnade i de 
övre skiften.  

Ommurad takfotslist efter putsning. 
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Sanering av fuktskada 

Bakgrund 

I samband med renoveringen av torntaket blåste under ett kraftigt regnväder i 
augusti 2008, presenningarna som skyddade det öppna taket av. Vatten hade run-
nit från torntaket, genom bjälklagen ner till bottenplan. Uttorkning av bjälklag 
påbörjades omgående 

Saneringen av fuktskadan har skett utan beslut från länsstyrelsen då arkitek-
ten i första skedet ej bedömde återställandet som tillståndspliktigt. Regionmuseet 
Kristianstad har ej haft rollen som antikvarisk kontrollant i ärendet utan anlitats 
av beställaren som samtalspartner kring möjliga åtgärder. Då åtgärderna blev mer 
omfattande än vad först befarats kontaktades länsstyrelsen som krävde en enkel 
dokumentation av åtgärderna, uppdraget lämnades till Regionmuseet Kristianstad 
genom arkitekten. 

Dokumentation av skador och åtgärder 

Initial skadebild  

Undertecknad var ej närvarande när skadebilden först identifierades och har inte 
varit delaktig i ärendet förrän 2008-10-28. En heltäckande fotodokumentation har 
dock gjorts av Barup & Edström arkitektkontor 2008-08-25.  
 

 
Vattenskada uppe i tornet, våningsplan mellan tornvind och vapenhus, foto Helena Nilsson, Barup & Ed-
ström, 2008. 
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Kvarvarande skador 2008-10-28 

 
Missfärgningar och sprickbildning i taket på tornets bottenvåning, foto mot söder. 

 
Upptagen matta för uttorkning av bjälklag på orgelläktaren, foto mot sydväst. 
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Sydvästra och nordöstra hörnen på orgelläktaren, missfärgningar i taket. 

    
  Rötskadad brädning i läktarens undertak, skadan 
visar på långvarigt problem med läckage och är ej 
orsakad av årets fuktskada. 

Provhål i golv, mellanbjälklaget i tornet i höjd med 
långhusets vind 



 
 Utvändig restaurering av Fränninge kyrka 
 
 
 

24 

Dokumentation av åtgärdade skador 

  

Taket i tornets bottenvåning, östra väggen och taket ommålat.  

   

Sydöstra samt nordöstra hörnet på orgelläktaren åtgärdat.  
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Kort beskrivning av åtgärder 

Fuktskadan, som orsakats av läckage i torntaket under pågående arbeten, åtgär-
dades genom att bjälklagen torkades ut med fläktar. Missfärgningar i taket på tor-
nets bottenplan rengjordes och målades över med kalkfärg. Taket på orgelläktaren 
visade sig ha mer omfattande rötskador. Befintlig konstruktion var en revetering 
på vassmatta och under den spräckpanel. Utanpå reveteringen har vid något till-
fälle en väv satts upp och målats med vit emulsionsfärg. När taket skulle åtgärdas 
upptäcktes att spräckpanelen var i mycket dåligt skick. Istället för att ta ner taket i 
sin helhet gjordes en förenklad lösning där ny glespanel monterades utanpå be-
fintligt innertak. Glespanelen fästes i befintliga bjälkar med skruv. Utanpå gles-
panelen sattes 13 mm gipsskiva samt en mikrolitväv som målades vit likt tidigare 
med emulsionsfärg. Även om konstruktionen förändrades blev det synliga resulta-
tet lika som tidigare bortsett från att taket sänktes 20–30 mm. Den äldre kon-
struktionen finns bevarad under den nya. 

Avvikelser från arbetshandlingar 

Exteriör renovering 

Stänkgrund av B-bruk och ej hydrauliskt, mindre avvikelse.  

Hussvampssanering 

Hela taket på kyrkan lades om, då nya angrepp av hussvamp upptäcktes allt ef-
tersom arbetet fortskred.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Utifrån handlingarna och förutsättningarna har åtgärderna utförts till belåtenhet. 
Förändringar mot tidigare utförande är gjorda med förhoppningen om att kunna 
undvika angrepp av äkta hussvamp igen och dessa är motiverade utifrån ett kul-
turhistoriskt perspektiv.  

Iakttagelser under restaureringen 

Äldre putslager 

Vid undersökningar av tornets putslager noterades att den understa putsen var en 
gultonad stänkputs med en ballast på mestadels 1–3 m.m. Delar av ballasten 
sträckte sig upp till 5 m.m. Ytan var noga avtvättad men på tornets norra fasad 
återfanns en avfärgning i samma kulör som putsen, liknande NCS 0507–Y30R. I 
vilken mån kalkningen ursprungligen varit gultonad eller om kulören har uppstått 
genom kalkens åldrande kan inte avgöras utan en djupare analys av putsen. 

Ovanpå stänkputsen fanns enstaka lagningar med kalkhaltigt bruk och en 
vit, kalkad avfärgning. Ytterligare lagningar låg ovanpå avfärgningen och dessa 
har i sin tur vitkalkats. Den gultonade stänkputsen återkommer på hela kyrkan. På 
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korsarmarna har den något grövre ballast, men i övrigt liknar den putsen på tor-
net. Ett prov togs på en skada på den västra delen av långhusets södra fasad, 
denna del ska enligt källorna ha utgjort botten på det gamla tornet. Under den 
gultonade stänkputsen låg en tunn, hård slammning direkt på stenen. Den har 
enstaka inslag av ballast på ca. 3 m.m. Slammningen är gultonad, snarlik den 
ovanliggande stänkputsen. I skadan syntes också en del av det äldre fogbruket, ett 
magert, gultonat kalkbruk med stor andel ballast på 1–15 m.m. 

Slutsatsen är att kyrkan troligen putsats om i samband med att korsarmarna 
tillkom i mitten av 1800-talet. Detta stödjs av uppgifter från sockenstämman 1845 
som beslutade att kyrkan, tornet och vapenhuset skulle rappas och vitmenas på 
alla sidor, förutom kyrkans norra långsida.11 Den äldre långhusdelen har tidigare 
varit avfärgad i snarlik gul ton. Förmodligen har den övre delen av tornet gjorts 
vid samtidigt. Det är oklart om den nedre delen av tornet har äldre, underlig-
gande putsskikt. Proverna är tagna på mycket begränsade ytor och platser och 
analysen bör följas upp vid kommande putsarbeten 

 

 

Putslager, yta mellan västra fönstret och takfoten på långhusets södra fasad. 

                                              
11 Rignell 1987, s. 106 
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Putslager, yta högt upp på norra delen av tornets västra fasad. 

 

Iakttagelser under hussvampssanering 

Det omnämns i sockenbeskrivningen från 1720-talet att det ska ha förekommit 
måleri inne i kyrkan12, rester av något måleri har ej påträffats under arbetena på 
vinden över valven. Däremot var flera av de stödben som var tvungna att ersättas 
vid saneringen gjorda av ek och inte fur som takstolen i övrigt. Virket är troligen 
återanvänt från den äldre kyrkan i samband med Brunius omgestaltning på 1860-
talet. Stödbenen var gamla, men då det endast var korta stycken kunde inga större 
slutsatser dras om tidigare konstruktion. Då delarna var inom skyddszonen för 
hussvampssaneringen kunde de ej sparas på grund av spridningsrisk. Virket upp-
visade vissa likheter med de ekstockar som återanvänts i tornet och som nu mer 
förvaras på tornvinden.  
 
 

Lund / Kristianstad 2012-05-15 

Mia Ljungskär / Jennie Björklund 

                                              
12 Rignell 1987, s. 102 
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Handlingar med relevans för ärendet  

Administrativa handlingar 

Tillståndsansökan avseende utvändig iståndsättning av Fränninge kyrka, Barup & 
Edström Arkitektkontor AB 2006-08-31 

Remiss angående utvändig iståndsättning m.m., Länsstyrelsen i Skåne län 2006-
09-06 

Yttrande angående utvändig iståndsättning m.m., Regionmuseet Kristianstad 
2006-09-14 

Beslut angående utvändig renovering av Fränninge kyrka, Länsstyrelsen i Skåne 
län, dnr 433-43402-06, 2006-11-27 

Antikvariskt slutintyg för utvändig renovering av Fränninge kyrka, Regionmuseet 
Kristianstad 2009-11-09 

Arbetshandlingar 

Handlingar från konsulten 
Fränninge kyrka utvändig iståndsättning m.m., Barup & Edström 2006-08-28 
Fränninge kyrka sanering av äkta hussvamp samt iståndsättning av takkonstrukt-
ion, plåtavtäckning av absidtak m.m., Barup & Edström 2006-08-04 
Ansökan om tillstånd för utökade takreparationer, Barup & Edström, 2008-08-07 
Fotobilaga ändrad taktäckning på absid, Barup & Edström, 2008-07-04 
Fotobilaga reparation av takkontruktion torn, Barup & Edström, 2008-07-04 
Fotobilaga svamp, Barup & Edström, 2008-07-04 
PM fuktskada i torn pga. läckage, Barup & Edström, 2008-08-07 
Brev till länsstyrelsen ang. akuta åtgärder tak ovan orgelläktaren, Barup & Ed-
ström, 2008-11-14 
Besiktningsprotokoll, delbesiktning torn, Barup & Edström, 2008-10-14 
Fotobilaga skadebesiktning, Barup & Edström, 2008-08-25 
Fotobilaga rötskadat innertak ovan orgel, Barup & Edström, 2008-11-14 
Ritningar på landgång och brygga, Barup & Edström, 2006-10-30 
Ritning på åtgärd innertak, Barup & Edström, 2008-11-14 
 
Byggmötesprotokoll 
Byggmötesprotokoll 1, Barup & Edström 2008-05-15 
Byggmötesprotokoll 2, Barup & Edström¸2008-06-04 
Byggmötesprotokoll 3, Barup & Edström, 2008-06-25 
Byggmötesprotokoll 4, Barup & Edström, 2008-07-14 
Byggmötesprotokoll 5, Barup & Edström, 2008-08-07 
Byggmötesprotokoll 6, Barup & Edström, 2008-09-02 
Byggmötesprotokoll 7, Barup & Edström, 2008-09-16 
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Byggmötesprotokoll 8, Barup & Edström, 2008-10-13 
Byggmötesprotokoll 9, Barup & Edström, 2008-11-04 
Byggmötesprotokoll 10, Barup & Edström, 2008-11-25 
Byggmötesprotokoll 11, Barup & Edström, 2008-12-16 
Byggmötesprotokoll 12, Barup & Edström, 2009-01-20 
Byggmötesprotokoll 13, Barup & Edström, 2009-02-24 
Byggmötesprotokoll 14, Barup & Edström, 2009-03-17 
Byggmötesprotokoll 15, Barup & Edström, 2009-04-09 
Byggmötesprotokoll 16, Barup & Edström, 2009-04-28 
Byggmötesprotokoll 18, Barup & Edström, 2009-06-25 
 
Övriga handlingar 
Utredning avseende hussvampangrepp, Anticimex, 2008-06-18 CTÖ 2008-0044 
Besiktningsprotokoll från Anticimex, 2008-09-18, CTÖ 2008-0060 
Besiktningsprotokoll från Anticimex, 2008-10-06, CTÖ 2008-0063 
Besiktningsprotokoll från Anticimex, 2008-11-27, CTÖ 2008-0067 
Fotobilaga från Anticimex, 2008-11-28 
Slutrapport angående vattenskada, Munters torkteknik AB, 2008-10-22 
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Bilaga 1 – Putslagningar på tornet 

Ungefärlig utbredning av tornetsputslagningar markerad med röda ytor. Rit-
ningsmaterialet är den skadebesiktning som Barup & Edström bifogade arbets-
handlingarna. De skrafferade linjerna visar den troliga omfattningen på skadad 
puts före arbetena.  
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Regionmuseets rapportserie 2008 

Kulturmiljö 

 

 
1. Vä 2:107, Vä sn, FU, Anders Edring, 2009 
2. Villa Petterssons trädgård – en restaurering, Svalöv sn, AK, Anna Rabow, 2008 
3. Marsvinsholms slott – renovering av balustrader, Balkåkra sn, AK, Kristina Nilén, 2008 
4. Gravfältet i Färlöv, Färlövs sn, FU + UN, Tony Björk, 1995 – 2005 
5. Glimmebodagården – taktäckning, Brösarps sn, AK, Emelie Petersson, 2009 
6. Gylstorp. Medeltida odlingslämningar i Visseltofta sn, FU, Tony Björk & Brita Tronde, 2009 
7. Väsby kyrka. Bland taklagare och takläggare, Väsby sn, AK, Petter Jansson, 2009 
8. Odyssé längs Skånes kuster. Kust och Historia i Skåne. Bertil Helgesson, 2010 
9. Övedskloster – restaurering av terrassmuren, Öved sn, AK, Kristina Nilén, 2007-2008 
10. Stångby kyrka – utvändig renovering, Stångby sn, AK, Cecilia Pantzar & Kristina Nilén, 2005-2006 
11. Kristianstads station – antikvarisk förundersökning, Kristianstad, AF, Emelie Petersson & Heikki Ranta, 

2010 
12. Allhelgonakyrkan i Lund – utvändig restaurering etapp I, Lunds socken, AK/AM, Petter Jansson, 2009 
13. Hotade arter och byggnader –tips och råd vid byggnadsvård. PJ, Nils-Otto Nilsson & Åsa Jakobsson, 2009-

2010 
14. Människan och landskapet –Metodutveckling, etnobiologi för kulturmiljövård. PJ, Åsa Jakobsson, Anki 

Karlsson & Cissela Olsson, 2010 
15. Vrams Gunnarstorps slott – utvändiga arbeten, Bjuvs sn, AK, Emelie Petersson, 2009 
16. Ballingstorpsgården, Kviinge sn, AK, Emelie Petersson, 2010 
17. Renovering av stenvalvsbro vid Öveds kloster, Öved sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
18. Mörarps kyrka – invändig renovering och konservering, Mörarps sn, AK, Lotta Eriksson, 2010 
19. Tullstorpsåprojektet, Trelleborgs kn, KA, Bertil Helgesson & Cissela Olsson, 2010 
20. Örnanäs – arbeten 2009 – 2010, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
21. Örtofta slott vid Bråån – kulturhistorisk utredning i samband med våtmarksprojekt, Örtofta sn, Kristina Ni-

lén, 2010 
22. Övedsklosters alléer. Öveds sn, PJ, Patrik Olsson, 2010 
23. Sporrakulla gård 2010 – tak- och timmerarbeten, Glimåkra sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
24. Gamla begravningsplatsen i Kristianstad, Kristianstad sn, DK, Lotta Eriksson, 2010 
25. Tomelilla Byagård – takarbeten 2010, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
26. Tomelilla Byagård – fasadarbeten 2010, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
27. Silversmedjan Kv Vapenbrodern 8, Kristianstad, Kristianstads sn, AK Katarina Olsson, 2008 
28. Fjälastorps småskola – ommålning av fasad, AM, Helene Stalin Åkesson, 2010 
29. Bälteberga Korsvirkeshuset – utvändig renovering, Ottarps sn, AK, Kristina Nilén, 2008-2009 
30. Ilstorps kyrka – fönsterarbeten, Ilstorps sn, AK, Lotta Eriksson, 2009 – 2010  
31. Heliga Trefaldighetskyrkan – tillbyggnad och invändig ombyggnad, Kristianstad sn, AM, Lotta Eriksson, 

2009 – 2010  
32. Norra Mellby kyrka – renovering av vapenhusets tak, Norra Mellby sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
33. Lunds domkyrka – ändring av västportalens trappa, Lund, AM, Heikki Ranta, 2010 
34. Övedskloster – förändringar vid trädgårdskanalen, Öveds sn, AK, Kristina Nilén & Lars Salminen, 2009-

2010  
35. Östra Karup kyrkogård, Östra karup sn, DK, Lotta Eriksson, 2010 
36. Blåherre mölla – en kvarnmiljö för möten mellan då och nu, Maglehems sn, BMU, Ingela Blomén, Helen 

Carlsson & Helene Stalin Åkesson, 2009 – 2010 
37. Mejeriet Skarhults gods – takrenovering, Skarhult sn, AM, Kristina Nilén, 2010 
38. Saltkokningshuset - utvändig ommålning, Karlskrona, AM, Emelie Petersson, 2010 
39. Glimmebodagården, Brösarps sn, AM, Emelie Petersson, 2010 
40. Smedtorpet, Hässleholm sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010  
41. Tobaksmonopolet 2010 – fasadrenovering, Fjälkinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
42. Ballingstorps trädgårdar, Kviinge sn, DK, Cissela Olsson, Emelie Petersson & Brita Tronde, 2010 
43. Södra Mellby mölla – tre vingar och en vingbalk, Södra Mellby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2008-2010 
44. Bondrumsgården 2010, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
45. Torsebro krutbruk 2010 – murnings- och snickeriarbeten, Färlöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
46. Ekestad folketspark – arbeten i fyllecellerna, Österslöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
47. Övraby mölla – utvändig renovering samt lyft och lagning av kuggkrans, Övraby sn, AM, Ingela Blomén, 
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Alftberg, 2010 
54. Vad som trots allt försvinner – ett forskningsprojekt om dokumentation och värdering av svårbevarat kul-

turarv, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2008-2010 
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Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AK- antikvarisk kontroll 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation, övrigt 
FU- arkeologisk förundersökning     
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 
 



 

 


