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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Under 2013 har Östra Karups kyrka genomgått en utvändig renovering. Arbetet 
har omfattat omläggning av spåntak, nödvändiga reparationer på takkonstrukt-
ionen samt smärre snickeri- och målningsarbeten. Urtavlorna på tornet, liksom 
vindflöjeln, har reparerats. Partiellt underhåll av den putsade fasaden samt om-
kalkning har genomförts. Länsstyrelsen bedömde fasadrenoveringen som ett un-
derhållsarbete, vilket inte kräver tillstånd enligt kulturminneslagen.  

Administrativa uppgifter 
Objekt              Östra Karups kyrka 
Socken Östra Karups socken, 1165 
Kommun Båstad kommun 
Län Skåne 
Länsstyrelsens beslut 2012-03-26, dnr 433-4730-12 
Regionmuseets dnr K12.30-54-13 
Beställare Båstad-Östra Karups församling 
Projektledare Ingenjörsbyrån AB gnm Magnus Rosén 
Projektör Ingenjörsbyrån AB gnm Magnus Rosén 
Generalentreprenör Factus Gruppen AB 
UE-Plåt  Jönssons plåtslageri i Helsingborg AB 
UE-Fasad/Puts Alvesta Fasadrenovering AB 
UE-Urverk  Skånska klockgjuteriet AB 
UE-Smide Mattias Bokelund, Ängelholm 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
 Skåne genom Åsa Eriksson Green 
Byggnadstid Mars–december 2013  
Slutbesiktning 2013-12-12 
Bidrag Kyrkoantikvarisk ersättning 
Rapport granskad av Jimmy Juhlin Alftberg 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Östra Karups kyrka är sannolikt uppförd vid sekelskiftet mellan 1000-tal och 
1100-tal. Kyrkan bestod vid denna tid av långhus, kor och absid. Omkring hundra 
år senare tillkom ett brett västtorn. Under 1200- eller 1300-talet tillkom även ett 
vapenhus i anslutning till nordportalen. Under 1300-1400-talen valvslogs kyrkan. 
Enligt vård- och underhållsplanen skall taket under ”någon period, möjligen ursprungli-
gen” varit täckt med ekspån.  
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En målning från 1652 visar att tornet vid denna tidpunkt hade sadeltak. År 1671 
lades blytak på kyrkan, taket kom från Hasslövs kyrka och kom att repareras och 
till stora delar bytas ut inom en tioårsperiod. På 1680-talet finns uppgifter om 
rivning av klocktorn som möjligen skulle kunna tolkas som förändringar i det 
breda västtornet. Kanske försågs tornet vid denna tidpunkt med spira eller huv. 
På 1690-talet finns återigen svårtolkade uppgifter kring någon typ av ombyggnad 
av tornet. Enligt en muntlig tradition skall tornet, som rasade 1916, även tidigare 
ha varit utsatt för ras. År 1699 lagades korets södra takfall och långhusets norra 
dito med delvis nytt bly. I början av 1700-talet lagades tornets spira. Vid mitten 
av 1700-talet sägs tornets överbyggnad av trä vara ”kullig, kort och försedd med en 
liten spets” därtill täckt med spån. Spiran skall ha byggts om under sent 1700-tal 
och fått en hög, spetsig utformning.  
     År 1768 reparerades blytaket. 1798 täcktes delar av taket med tegel. I början 
av 1800-talet skadades blytaket av en storm och reparerades. År 1812 köpte för-
samlingen in taktegel och året därpå takspån. Troligtvis fortsatte man täcka lång-
huset med tegel och tornet med spån. År 1815 försågs tornet med fyra urtavlor. 
På 1820-talet genomgick kyrkan en större renovering och fasaderna lagades och 
kalkades. Bland annat förstorades långhusets fönster. Kyrkans blytak ersattes med 
tak av furuspån. Från 1840 finns ånyo uppgifter om att taket spåntäcktes. På 
1850-talet reparerades taken. Nya urtavlor till tornuret tillkom.  

Östra Karups kyrka 1941. Fotografiet taget från östra delen av kyrkogården. Foto av Tord Wetterqvist, källa Kulturmil-
jöbild.  
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     År 1869 byggdes kyrkan ut med två korsarmar, mot söder och norr, samt ny 
absid. Långhusets murar höjdes och ytterligare stora fönster togs upp. Taket skall 
återigen ha belagts med furuspån, kanske handlade det om en reparation. År 1884 
täcktes hela kyrkan, inklusive torn och spira med ekspån. 1916, efter många år av 
sprickbildningar, ”tornados” och blixtnedslag, rasade tornet till kyrkan. Byggan-
det av ett nytt torn påbörjades med detsamma.  
     År 1938 skall kyrkans tak ha lagts om med ekspån. 1960 byttes kyrkans gamla 
urverk ut mot ett nytt och urtavlorna renoverades. Samma år trätjärades spånta-
ket, saknade ekstickor kompletterades och ryggningen ströks med kallasfalt.  
     År 1968 skall norra korsarmens västra takfall, långhusets norra takfall och 
tornets nedre takfall ha lagts om med nya, sågade och tryckimpregnerade furu-
spån. Spånen lades på öppen läkt. Nocktäckning, takfotsbräda och rötskadat 
timmer byttes i nödvändig omfattning.  
     På 1970-talet renoverades kyrkan efter handlingar av arkitekt Eiler Graebe. 
Utvändigt omputsades ytor med lös eller skadad puts med KC-bruk. All tornputs 
knackades ner. Nya dubbelkopplade fönster av ek sattes in. Fasaderna målades 
med Aktivan.. 1980 konstaterades vid en besiktning av Riksantikvarieämbetet att 
den största delen av taket var belagt med sågade ekspån från 1938 – undantaget 
de ytor som 1968 lagts om med furuspån. Spånen låg enligt uppgift på glesa reg-
lar och var väl luftade. Även undertakspanel skall ha funnits kvar.  
     1988 ersattes asfaltsbestrukna ekspån med spjälkade furuspån som tjärströks. 
Taket reparerades senast 1993. Furuspånen från 1968 var porösa och höll inte 
tätt. Furuspånen från 1988 var utspjälkade med årsringarna i fel riktning. Torn-
taket omtäcktes i sin helhet och en del rötskadad underlagspanel byttes. Eftersom 
det var svårt att få tag på ekspån lades taket om med spjälkade furuspån som tjär-
ströks med tjära från Skogens kol.  
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Utförda åtgärder  

Tak 

Den äldre täckningen av furuspån har rivits på hela kyrkans tak samt på tornet. 
Den befintliga läkten varierade i både dimension och med vilket avstånd den var 
lagd. Avståndet varierade mellan 135 mm och 120 mm. En regelbunden läkt är 
viktigt för att få samma överlapp – och således samma utseende – på samtliga 
takfall. Komplettering av läkt var också viktig för att få ett fast underlag för spån-
en. Vid behov har läkten därför kompletterats. All läkt har kompletteringsspikats 
med galvaniserad 4” spik, detta på grund av att en del äldre läkt hade avrostade 
spikar. På nordvästra takfallet över långhuset samt norra korsarmens västra takfall 
har den gamla läkten rivits och helt ny läkt lagts i dimensionen 35x60 mm. På det 
södra takfallet över långhuset, i vinkeln mot södra korsarmen finns äldre under-
brädning kvar på en liten del av taket.  

Taken har fått ny täckning med sågade ekspån i trelagstäckning med 300 
mm överlappning, vilket har gett 150 mm synligt spån. Det första skiftet spån, i 
anslutning till takfoten, har lagts med trubbig spets enligt tidigare utförande på 
norra korsarmen. Takfoten ha gjorts luftad genom att en extra läkt med sågade 
spår lagts längs takfoten. Detta underlättar luftgenomströmningen. Spånen har 
maskinspikats med syrafast kamspik.  

De övre bilderna visar furuspån före omläggningen. Bilden längst ner på sidan till vänster visar rivning av spånen. Bilden 
längst ner till höger visar spåntäckningen på tornkransen före omläggning. Här var spånen i synnerligen dåligt skick.   
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En första leverans av ekspån valdes bort då de inte höll tillräckligt god kva-
litet. Av de returnerade spånen hade de flesta årsringarna horisontellt mot spånets 
sågyta. De spån som lagts har tillverkats av Varalövs tunnfabrik av virke som le-
vererats av Vimmerby Nordiska fanérfabrik.  Spånen har varit av god kvalitet 
med årsringar i huvudsak vinkelräta mot spånens sågytor.  

Enligt de av Länsstyrelsen godkända bygghandlingarna skulle tornets spån-
täckning enbart lagas genom att enstaka uttjänta furuspån ersattes. Efter att ställ-
ningen rests kunde man dock konstatera att täckningen var i mycket dåligt skick. 
Efter samråd med Länsstyrelsen beslöt man därför att även lägga om taket på 
tornet med ekspån. Inför täckning av tornets valmade krans gjordes en modell 
för att undersöka hur spånen skulle sågas över takbrytningarna för att det skulle 
bli tätt. Samtliga brytningar har fodrats med blyplåt. Vid täckningen av kransen 
uppdagades att denna har olikhöga takfall, vilket komplicerade arbetet mer än 
förväntat.  

Även tornets vertikala ytor, vid tornluckorna, har klätts med spån likt taken. 
I ytterkanterna har fodring med blyplåt skett. En formsågad ”vindskiva” har 
monterats i spåntäckningens ytterkant i anslutning mot tornluckorna, detta i syfte 
att hindra att regn och snö tar sig in under täckningen.  

Takkuporna för urtavlorna var delvis rötskadade. Kuporna vilade dessutom 
dikt an mot den senast lagda spåntäckningen. Kuporna har förstärkts mot taky-
tan. Rötskadat virke har bytts ut och plåttäckningen har kompletterats på sidor 
och front, dock ej de övre delarna. De profilerade överstyckena till urtavlorna har 
endast målats, i likhet med allt nytt virke.  

Takfotens underbrädning på långhus och torn har strukits två gånger med 
oxidsvart linoljefärg från Ottossons (här fanns spår av äldre tjärbehandling). 
  

Bilden till vänster visar spåntaket från vinden. Avståndet mellan läkten varierar och är glesare lagd på norra sidan (det 
vänstra takfallet i bild). Bilden till höger visar prov på de ekspån som slutligen godkändes för leverans.  
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Rad ett visar spåntäckning på tornkransens valmade delar före, respektive efter, omtäckning. Den tidigare läggningen över-
lappade inte i takbrytningen vilket dagens läggning gör. Rad två visar en av tornkuporna för urtavlorna. Till vänster en 
kupa i ursprungligt skick med bristfällig plåtintäckning. Till höger pågående reparation och förstärkning av kupan mot 
taket – tidigare fanns inga sidostöd vilket gjorde konstruktionen instabil. Rad tre till vänster visar spår av den äldre urtav-
lan som återanvänts då dessa kupor byggts. Rad tre till höger visar färdigrenoverad kupa med ny plåtinklädnad på sidor och 
front samt renoverad urtavla. De nedre bilderna visar plåtintäckning på tornets lodräta ytor, samt del av tornspiran.  
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Plåtarbeten 

Taknocken har gjorts luftad med inskott av blyplåt mellan spånskiften. Taknock-
en är täckt med nockplankor som klätts med papp (YAP 2500 från Icopal) samt 
1200 mm långa, hakfalsade kopparplåtar. Samtliga ränndalar är klädda med 
samma papp som taknocken under kopparplåten.  

Samtliga befintliga vindskivor på korsarmarnas och korets gavlar var klädda 
med kopparplåt som målats svart. Undantaget var en av plåtarna på norra kors-
armen som var klädd med galvaniserad plåt. Denna har nu bytts ut mot koppar-
plåt. Nya ståndplåtar i koppar har monterats i anslutningen mellan långhustaket 
och tornväggen, samt i anslutning mellan tornkransen och våningen med torn-
luckorna. All ny kopparplåt har avfettats, grundats med Jotuns vinyl grundfärg och 
sedan strukits två gånger med oxidsvart linoljefärg från Ottossons. De äldre plå-
tarna har återigen målats med svart linoljefärg. Ståndplåten ovan tornkransen har 
inte målats. 

Galvaniserade plåtar vid ventilationsöppningarna i gavelröstena vid kor och 
korsarmar har målats med mönja och två strykningar vit linoljefärg från Ottos-
sons (samma kulör som fasaden, NCS 0502-Y).  

Skorstenen har fått ny plåttäckning av koppar. 

Stuprör och åskledare 

Samtliga hängrännor och stuprör har bytts ut till nya av dna-märkt koppar med 
skarpa vinklar. På grund av upprepade stölder har omsvepen gjorts av rostfritt 
stål vilka klätts med kopparplåt. Dessa är inte lika mjuka som omsvepen av kop-
parplåt och således blir det svårare att rycka loss stuprören ur fästena.  

Samtliga åskledarfästen och åskledaren har bytts ut. Fästen i koppar är av 
fabrikat OBO Bettermann, framtaget för skiffertak vilket innebär att de hakas 
fast mellan två spånlager. Tidigare var fästena fästa med fransk bult som skruvats 
rakt igenom spånen.  

Timmerarbete 

Omfattningen av skadade takstolar och hammarband var större än väntat. Flera 
av takstolarna var skadade i de övre delarna där takstolsbenen legat dikt an mot 
takytan, samt vid takfoten i anslutning mot hammarbandet och murkrönet. Även 
hammarbanden var rötskadade på ett flertal ställen, i synnerhet på korets södra 
murkrön. Timmerskadorna har åtgärdats på traditionellt sätt. Skadat timmer har 
rensats bort och ersatts med nytt timmer av furu. Skarvningar har gjorts halvt i 
halvt och fästs med furudubb (dymling). Syllpapp har lagts under takstolstassar-
na.  
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Den utanpåliggande torntrappans konstruktion har besiktigats. De ekstockar som 
trappan vilar på, vilka är inmurade i tornmuren, konstaterades vara i gott skick.  

Tornluckor och urtavlor 

I samband med taktäckning på tornet har den västra tornluckan nytillverkats. 
Denna var tjärstruken. Samtliga tornluckor har skrapats, grundats och strukits två 
gånger med oxidsvart linoljefärg från Ottossons. 

Befintliga urtavlor var delvis rötskadade. Nya urtavlor har tillverkats av 28 
mm spåntad furupanel och målats med vit linoljefärg från Ottossons. En fjärde-
del av luckorna är öppningsbara, i enlighet med tidigare utförande. Siffrorna till 
urtavlorna består av en utanpåliggande konstruktion av galvaniserade rundjärn. 
Dessa har tvättats och målats med rostskyddsgrundfärg samt två påföljande 
strykningar med oxidsvart linoljefärg från Ottossons. Hela den utanpåliggande 
järnkonstruktionen var tidigare målad i både svart och vitt. Nu har hela kon-
struktionen målats svart.  

Tornflöjel 

I samband med taktäckning på tornet uppdagades att flöjelns infästningsanord-
ning var bristfällig samt att flöjeln generellt var i behov av underhåll. Flöjeln lyftes 
ner med en kran och har åtgärdats i smidesverkstad.  

Smeden konstaterade att kopparplåten i kronan och ”flaggan” sannolikt är 
ett hopplock och att kronan kan ha sitt ursprung i 1700-talet, vilket bl.a. syns på 
hur den nitats samman samt den hantverksmässiga bearbetningen av plåten. Den 
övriga plåten är valsad och således av senare datum. Flera stämplar återfanns på 
spirans mittpost (se bildbilaga), men några försök att identifiera dessa har inte 
gjorts. Ramen runt plåten samt armarna som fungerat som fäste kring mittposten 
har bytts ut mot nytt material då de uppvisade stora förslitningsskador. Ramen 
runt plåten var avrostad.  

Åtgärderna har omfattat blästring (ej av kopparplåten), tre lager blymönja 
samt två lager linoljefärg.  

Bilderna ovan visar rivning av rötskadat hammarband längs korets södra mur samt reparation av hammarband och takfot-
stassar längs långhusets södra mur.  
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Överst till vänster visas tornspiran med flöjeln före demontering, observera att plattjärnen är fästade utanpå spirans spån-
täckning. Överst till höger en del av tornflöjeln efter att den plockats ner – med ordentliga rostangrepp. De två bilderna i 
mitten visar flöjeln under pågående renovering. Den lilla kronan som kröner plåten med stansat årtal är hantverksmässigt 
bearbetad och kan härstamma från 1700-talet. Den nedre bilden visar den renoverade och återmonterade flöjeln. Fotografier 
av Peter Nilsson och Magnus Rosén. 
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Spiran var tidigare fastgjord både i tornets hjärtstock samt i spåntaket med fyra 
plattjärn som med franska bultar skruvats rakt igenom spåntäckningen. För att 
inte äventyra spåntäckningens täthet har spiran nu enbart monterats under spån-
täckningen, i hjärtstocken.   

Puts 

Hela fasaden har JOS-blästrats och behandlats med Boracol 10.  
På korsarmarnas och korets gavelrösten samt på den profilerade gesimsen 

har äldre cementlagningar tagits bort. Även i fönstervalven var många lagningar 
gjorda med cementputs. I övrigt har mindre omfattande ytor med bomputs 
knackats ner. Det visade sig att norra korsarmens gavelvägg samt nordvästra fa-
saden på långhuset var putsade med cementhaltigt bruk. Norra korsarmens västra 
fasad var i stor omfattning lagad med cementhaltigt bruk. Denna fasad (norra 
korsarmens västra) har på grund av skadebilden putsats om i sin helhet med ny 
utstockning och spritputs. 

Frilagda ytor har borstats och rengjorts. Lagning har skett med hydrauliskt 
kalkbruk från Finja Betong. B-bruk har använts på gråsten och C-bruk på tegel-
sten. Avfärgning har skett med Gotlandskalk från Weber på lagade ytor och med 
Målarkalk på ytor med starkare bruk. Kulör NCS 0502-Y. 

I samband med putsarbetet har ljusinsläpp i korsarmarnas, samt korets, gav-
lar försetts med nya fågelskydd i svartmålad sträckmetall. De gamla bestod av 
rullar av rostat järntrådsstängsel.  

 Till vänster svärtad och algbevuxen puts på södra korsarmsgaveln, till höger samma gavel efter blästring. Cementlagningar-
na har tagits bort.  
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Tornets ankarjärn har blästrats och målats med mönja och två strykningar 
oxidsvart linoljefärg från Ottossons. 

Avvikelser från handlingarna 

Enligt handlingarna skulle tornspirans täckning enbart repareras med furuspån. 
När ställningarna restes blev det tydligt att spånen var i mycket dåligt skick. De 
var både felaktigt lagda och rötskadade. Efter samråd med länsstyrelsen togs be-
slutet att täcka om hela tornspiran och takkransen med ekspån likt övriga kyrkans 
tak.  

Enligt handlingarna skulle spånen förborras och handspikas. Efter diskuss-
ion och kontroll av referensobjekt beslutades att godkänna maskinspikning. En 
tungt vägande anledning till detta vara att befintlig läkt är mycket ojämn. Att 
borra varje spån individuellt skulle ha blivit mycket arbetskrävande. Referensob-
jekt för maskinspikning har varit Järeda kyrka, Skephults kyrka samt porttornet 
på Hovdala slott.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Åtgärderna har genomförts enligt handlingarna, ändringar och tillkommande ar-
beten har skett i samråd med medverkande antikvarie eller med Länsstyrelsen. 
Åtgärder har säkrat kyrkans skalskydd. En återgång till ett historiskt motiverat 
taktäckningsmaterial har gjorts. Åtgärderna är ur kulturhistoriskt perspektiv väl 
genomförda.  

Övriga iakttagelser under renoveringen 

Då urtavlorna monterades ner från takkuporna uppdagades en äldre urtavla med 
målade siffror i den norra takkupan.  
 
Gångar runt kyrkan har kompletterats med 0,8 mm stenmjöl. 
 
Tjärning av spåntaket bör i enlighet med bygghandlingarna ske inom 2–3 år. För 
att erhålla tjära av god kvalitet rekommenderar Regionmuseet församlingen att 
kontakta leverantörer av traditionella färgprodukter. En del av dessa kan leverera 
200 l fat ”fintjära” som är en blandning av traditionellt framställd tjära från flera 
mindre underleverantörer. Det kan idag vara svårt att hitta inhemsk dalbränd tjära 
av god kvalitet. De flesta leverantörer importerar tjära, vilken visserligen kvali-
tetskontrolleras. Mats Komet vid Factusgruppen menade att det kanske inte alls 
är lämpligt att tjärbehandla ekspån utan att man kanske skall undersöka andra 
metoder som t.ex. rengöring med kemiskt rent vatten. I dagsläget pågår ett pro-
jekt om spåntak vid Hantverkslaboratoriet i Mariestad, förhoppningsvis kan pro-
jektets slutsatser belysa frågan ytterligare.  
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Modellen som tillverkades inför spåntäckning av tornkransen kommer att 
sparas och användas som referensyta vad gäller ytbehandling av taket.  

Övriga handlingar med relevans för ärendet 
2012-03-26 Länsstyrelsens beslut 
2012-20-20 Arbetsbeskrivning, Magnus Rosén Ingenjörsbyrån AB 
2013-03-26 Protokoll från startmöte 
2013-04-25 Protokoll från byggmöte 1 
2013-05-16 Protokoll från byggmöte 2 
2013-06-13 Protokoll från byggmöte 3 
2013-07-04 Protokoll från byggmöte 4 
2013-07-11 Protokoll från förbesiktning 1 
2013-07-29 Protokoll från förbesiktning 2 
2013-08-06 Mail från lst med tillstånd att byta spån även på tornet 
2013-08-08 Protokoll från byggmöte 5 
2013-08-29 Protokoll från byggmöte 6 
2013-09-11 Protokoll från förbesiktning 3 
2013-09-26 Mail från lst med tillstånd att vidta underhållsåtgärder på tornflöjel 
2013-09-26 Protokoll från byggmöte 7 
2013-11-19 Protokoll från förbesiktning 4 
2013-12-03 Materialförteckning från Factus Gruppen AB 
2013-12-12 Protokoll från slutbesiktning 
 
 

Kristianstad 2013-01-14 

Åsa Erikssson Green 
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Bildbilaga 

 
 

Överst till vänster norra korsarmens västra fasad med stora lagningar av cement. Till höger ett av de rullar av ståltrådsnät 
som satt som fågelskydd i ventilationsgluggarna i korsarmarnas gavlar. Längst ner spår av underliggande puts- och färglager 
på norra korsarmens västra fasad.  



 
Yttre renovering av Östra Karups kyrka 
 
 
 

18 

  Landgång över vinden, norra takfallets spåntäckning riven.  
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I anslutning till takrännan mellan långhusets nordvästra del och den södra korsarmens västra del ligger inte läkt under 
spånen utan en tät underbrädning.  
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Ny täckning med ekspån på södra korsarmens västra takfall.  
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På den övre bilden pågår spåntäckning. Den nedre bilden visar tornet med spåntäckning och mycket slitna urtavlor före 
åtgärd.  
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 På den övre bilden pågår reparation av gesims i mötet mellan södra korsarmen och koret. Den nedre bilden visar södra 
korsarmens gavel efter blästring med stora cementlagningar på fasadens nedre del.  
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  Den övre bilden visar hur utformning av luftning vid takfoten, under spånläggningen. Den nedre bilden visar norra korsar-
mens västra vägg efter blästring. Många lagningar och gråsten i dagen gjorde att väggen fick ett tjockare putspåslag än andra 
delar av fasaden.  
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 Spåntäckning på tornkransen. Spånet var mycket rötskadat, sannolikt delvis på grund av felaktig läggningsteknik. Lag-
ningar har skett med spik rakt igenom spånen utan att spikhålen skyddas från inträngande väta.  
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 Den övre bilden visar en modell som entreprenören tog fram för att visa hur täckning av tornkransens brutna partier skulle 
utföras. Den nedre bilden visar färdig täckning med ekspån på tornspiran samt klockvåningen.  
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Besiktning av tornet pågår.  I bild syns den västra ljudluckan som nytillverkats i samma utförande som övriga ljudluckor. 
En profilsågad vindskiva har monterats längs ytterkanterna av de lodräta spåntäckta ytorna för att förhindra att regn och 
snö kommer in under täckningen.  
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Anslutningen mellan norra långhustaket och tornet. Ankarjärnen i tornet har blästrats och rostskyddsbehandlats med 
blymönja innan de målats med linoljefärg. Nya plåtar över nocken och i anslutningen mellan långhus och tornfasad.  
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 Överst en utblick från tornet över den södra långhusfasaden och korsarmen efter färdigställd fasadrenovering. Den nedre 
bilden visar det omlagda taket av ekspån vilket grånat snabbt under hösten. Nya nock- och ränndalsplåtar, ny plåttäckning 
på skorstenen samt nya fästen för åskledaren.  
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Utblick från tornet över norra långhusfasaden samt norra korsarmen efter avslutad renovering.  
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 Bilder på tornflöjeln under renoveringen. Två stämplar dokumenterades, den övre ser ut som ett ”H” i en kvadrat och den 
nedre som ett spegelvänt ”N”. Fotografierna är tagna av Peter Nilsson. 



 
Yttre renovering av Östra Karups kyrka 

31 

 
Tornflöjelns nedre del återmonterad efter renovering. Fotografi av Magnus Rosén. 
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Den övre delen av tornflöjeln återmonterad efter renovering. Fotografi av Magnus Rosén. 



 
Yttre renovering av Östra Karups kyrka 

33 

 

Östra Karups kyrka efter färdigställd yttre renovering och omtäckning av tak, december 2013. Fotografi av Peter Nilsson.
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