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Karta över Skånes kommuner, Kristianstads kommun markerat i färg. 

Östra Sönnarslövs kyrka utmarkerad med pil. Östra Sönnarslöv ligger ungefär 20 km söder om Kristianstad och är en 
kyrkby i Östra Sönnarslövs socken.  
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Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Petter Jansson 
Byggnadstid Under 2014 
Slutbesiktning 2014-10-24 
Bidrag Kyrkoantikvarisk ersättning 
Rapport granskad av Anna Rabow 
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Östra Sönnarslövs kyrka anlades ursprungligen under 1100-talet. Den bestod då 
av långhus med smalare kor, absid och ett brett torn. Under 1400-talet slogs det 
valv i kyrkan, kalkmålningar tros även ha tillkommit då.  

Mellan år 1861- 62 genomfördes en genomgripande renovering av kyrkan 
då stora delar revs. De enda kvarvarande delarna från kyrkans medeltida ursprung 
är tornet och koret. Den tidigare tacktäckningen av koppar och bly ersattes vid 
denna renovering med skifferplattor, medan tornet fick en målad järnplåtstäck-
ning.  

År 1955 rengjordes skifferplattorna på kyrkans tak från mossa och det gjor-
des lagningar. Man ersatte även då trapphustakets plattor till eternitplattor. Det 
gjordes även putslagningar, fönster och dörrar målades och kyrkan kalkavfärga-
des. 

Under 1964-65 skedde en större renovering av kyrkan, denna ledd av Eiler 
Graebe. Invändig togs tre läktare bort, el drogs in till kyrkan, det anlades ett nytt 
trätak invändigt och äldre målningar togs fram bland många andra förändringar. 
Utvändigt gjorde bland annat kalkavfärgning av fasaden, trapphusutbyggnaden 
och sakristian fick nytt tak i kopparplåt och nya snickerier sattes på dörrar och 
fönster samt två skorstenar revs.  

År 1991 gjordes lagningar av rötskador i takkonstruktionen (i vinkeln mel-
lan långhuset och södra korsarmen). I samband med detta gjorde man även en 
översyn av skiffertaket och satte nya hängrännor och stuprör av kopparplåt på 
kyrkan. År 1993 gjordes en större utvändig renovering då fasaden rengjordes och 
putslagades, torntak och takluckor rengjordes och målades med svart linoljefärg 
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och plåtarbeten utfördes med nya fönsterbleck av galvaniserad stålplåt på fönst-
ren och ränndalar belades med ny kopparplåt. 

År 2000 och 2006 sker utvändigt underhållsarbete. År 2000 skedde omfat-
tande omputsning av södra korsarmens gavelfasad som putsades med kalkbruk 
och avfärgades med kalkfärg. År 2006 gjordes större måleriarbeten på fönster och 
dörrar med linoljefernissa.  

Skyddsföreskrifter enligt KML 

Kyrkan skyddas som Kyrkligt kulturminne enligt Kulturmiljölagen. Detta innebär 
att ”Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras kulturhisto-
riska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas.” 4 kap. 2 §. 

Skadebild/Motiv till åtgärder 

På kyrkans skiffertak fanns sprickbildning på vissa skifferplattor. En del plattor 
hade limmats fast i underlaget, med andra plattor och i läkten. Dessa plattor or-
sakade vittringsskador på de nedre kanterna. På den östra sidan fanns flera plattor 
som lossnat och ramlat ner. Lagning av skifferplattorna hade gjort med synlig 
spik. Den skiffer som låg på taket var av hög kvalitet men eftersom man hade 
gjort lagning med synlig spik blev det svårt att ta ner skifferplattorna utan att de 
sprack. Plattorna återanvändes istället i så stor utsträckning som var möjligt.  

I den sydöstra rännan fanns hål och i andra vinkelrännor på kyrkan fanns 
tendenser till hål. Svackor i hängrännor hade förstärkts på lokala delar av kyrkan. 
I taksparren som löpte under vinkelrännorna i sydost och nordost fanns rötska-
dat virke på grund av vinkelrännornas dåliga skick, men utöver detta fanns inga 
större rötskador. Yttertakkonstruktionen på kyrkan med öppen läkt var dock 
känslig eftersom vatten kunde komma in och orsaka skador. Eftersom det be-
hövdes göras lagningar på takstolen och byte av plåt ansågs det lika väl att ta ner 
skiffertaket i sin helhet.  

På kyrkans vind fattades belysning, det fanns heller inte möjlighet att 
komma in och inspektera korvinden.  

Utförda åtgärder 

Tak 

Skiffertaket plockade ner på långhuset, korsarmarna och på kortaket. Det nya 
takskiffer kom från Wales och var i storlek 500x250 mm, i en liknande kulör som 
det tidigare. Utförandet av skifferplattorna gjordes likt befintligt och monterades 
med infästningar till skiffer och rostfria syrafasta skifferspik. Man satte även 
stormklammer i syrafast tråd på takplattorna. Skifferplattor som monterades ner 
sparades de brukliga bitarna, för framtida kompletteringar.  
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Till de takfall där skifferplattorna plockats ner sattes det upp nya vinkelrännor, 
dessa försågs med slitplåtar. Det sattes även nya fotplåtar för att ytterligare för-
bättra avvattningssystemet. På kyrkan monterades en diskret ståndskiva. På kyr-
kans sattes nya hängskivor i koppar och ett nytt bleck placerades längs för att 
förhindra att skifferplattorna skulle lossna.  

Plåtarbeten på kyrkan gjordes med kopparplåt. Kyrkan fick även ett nytt av-
vattningssystem av kopparplåt och det lades ny kopparplåt på nock, mot fasader. 

På kyrkans tak gjordes mindre lagningar av stomvirket. Det behövde bytas 5 
löpmeter läkt. På långhusets södra takfall plockades takluckan ner.  

Murkrönen gjordes rent från skräp. Mot väggar och fasoner sattes nya be-
slag av bly samt ett dolt underbeslag. På vinden sattes det in ny belysning.  

Fasad 

På kyrkans fasad gjordes det partiella putslagningar med hydrauliskt kalkbruk 
(NHL 3.5) från Målarkalk. Efter detta avfärgades fasaderna med hydralit från 
Målarkalk i vit kulör. 

Luftventilen till toaletten på kyrkan gjordes med svartmålad plåt.  

Iakttagelser under restaureringen 

Korvinden är ej tillgänglig för besiktning i normala fall då den saknar tillträde 
från långhusvind eller kyrkorummet. Av denna anledning dokumenterades kor-
vinden i samband med utvändig renovering/omläggning av skiffertak av Kerstin 
Börjesson. En ursprunglig öppning har funnits i långhusets östra gavel mot kor-
vinden. Öppningen är tillstängd från västra sidan men bevarad till största delen 
från korvinden. Öppningens är upptill förstorad/sönderbruten troligen i sam-
band med påmurningen från västra sidan.  

Muröppningen är svagt trapetsoid, och bedöms ursprungligen som cirka 90 
cm hög, och gavelmuren/öppningen är troligen omkring 75 cm djup.   

Långhusets östra gavelmur är murad med jämna och fina skift 20-30 cm 
höga av relativt väl tuktade stenar. Mycket sten finns i murkärnan och muren har 
snarare karaktär av fullmur än separata skal och kärna. En del sten är rundade 
och de förefaller vara marksten dvs. ej bruten sten. Stenen är i övrigt homogen, 
kan vara sandsten. Inga inslag av tegel finns i murverket vars fogar möjligen kan 
ha förstörts vid en brand. En del stenar ser rödfärgade och svärtade ut.  

Östra gavelmuren är sentida murad av gult handslaget tegel 28x14x6. Korets 
sidomurar består av tegel lagt i munkförband 26x13x8. Fogarna har formats med 
något med ett verktyg till konkav inåtbuktande form. Tegelmuren är vitkalkad, ej 
slammad eller putsad.  

Valven över koret är flacka och överputsade.  
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Kortaklaget är sentida av fur. Det består av sparrar enbart spikad i nock, ej halva-
de, hanband som är bladade med hak till sparrarna. Vid murkrönet är sparrarna 
tappade till stickbjälkar och stödben är tappade till stickbjälkarna och halvade och 
dymlade till sparren.  Stickbjälken ligger mot insidan av murkrönet på ett rem-
stycke. Urtag är gjorda för stickbjälkarna i remstycket. Äldre urtag finns också i 
remstycket efter snedsträvor eller liknande. Urtagen efter en försvunnen taklags-
konstruktion går ned i fogbruket till murarnas övre skift. En tolkning är därför 
att den sentida taklagskonstruktionen har ersatt något äldre också den av fur. 
Murkrönet förefaller omlagt i det övre skiftet i samband med att det befintliga 
remstycket lades på plats. Sparrar och stödben är vankantade i stor utsträckning 
och virket grovt/mycket litet bearbetat med tydliga bilningsspår. Hanbanden är 
sekundäranvända med sneda urtag och mer bearbetade än sparrar och stödben. 
Spår av spikar finns på undersidan på flera av hanbanden. Märkning saknas på 
taklaget med undantag för 1a takstolen från öster som är märkt med I på han-
bandet.  

Vardera tre stormläkter finns i både södra och norra takfallet spikat till 
sparrarna. 

Lagt mellan murkrönen finns också ett par bjälkar. Den västra är av fur och 
har tre sneda urtag på ena sidan och etturtag på andra sidan. Ändarna vid mur-
krönen är överlagrade med byggskrot. Vid östra sidan ligger en bjälke av ek över 
några kortare bjälkstumpar av fur. Valvet ligger närmre gaveln på denna sida och 
de nedre bjälkarnas funktion är att lyfta upp den övre bindbjälken. Furstumparna 
har också urtag. Ekbjälken tolkas som en återanvänd sparre märkt med tre streck 
i södra änden och nedtill mot söder. Den är halvad mot söder som ett troligt ur-
tag för en sparre och har varit dymlad. Ett par hål finns mitt på bjälken kanske 
för en konstruktion med mittstolpe och ett par sneda urtag för snedsträvor till 
mittstolpen eller ev. en bindbjälke. Bjälken är i fint skick och kan användas för 
datering.  

Vid besiktning på vinden över korsarmarna noterades också återanvänt ek-
virke i första takstolen i norra korsarmen från korsmitten räknat. Både hanband 
och sparrar är av ek.   

Avvikelser från arbetshandlingar 

Till korvinden gjordes en ingång till taket. Det tillverkades en ny tornlucka för att 
täcka för ingången, den gjordes i plåt med en svart kulör.  

Tillkommande arbeten var putsning i mötet mellan murverk och takfall 
samt putsning på vissa delar av takgesimsen som utfördes med putskant, detta 
eftersom de var i sämre skick än förväntat.  
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Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Den utvändiga renoveringen av Östra Sönnarslövs kyrka har skett i enlighet med 
arbetshandlingarna och Länsstyrelsens beslut. De få avvikelser som förekommit 
har skett i samverkan mellan entreprenör, antikvarie och församlingen. De reno-
veringsarbeten som gjorts på Östra Sönnarslövs kyrka har först och främst varit 
av underhållskaraktär.  

Byte av tak har skett i syfte att förbättra kyrkans tekniska standard för att 
undvika framtida vattenskador på kyrkan. I samband med detta sattes även en 
taklucka vilket kommer underlätta möjligheterna att komma åt och undersöka 
takstolen i framtiden.  

Arbetena har utförts på ett för kyrkan anpassat och hantverksmässigt sätt.  
 

Lund, 2015 

Petter Jansson och Linn Ljunggren 
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 

2012-10-10  Arbetsbeskrivning, Danewids ingenjörsbyrå AB 
2012-10-19  Beslut renovering av skiffertak, Länsstyrelsen 
2014-05-08  Byggmötesprotokoll nr 1, Danewids ingenjörsbyrå AB 
2014-06-12  Byggmötesprotokoll nr 2, Danewids ingenjörsbyrå AB 
2014-09-10  Byggmötesprotokoll nr 4, Danewids ingenjörsbyrå AB 
2014-10-23  Materialförtäckning, Sydskiffer byggnads AB 
2014-11-04 Kulturhistoriskt intyg Östra Sönnerslövs kyrka, Petter 

Jansson och Linn Ljunggren 
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Bildbilaga 

  

Bilder från arbetet med läggning av nytt skiffertak på kyrkan. Det gamla taket fick tas ner i 
sin helhet och ersättas med nya takplattor från Wales. De sattes sedan med två spik och med 
stormklammer. Det nya avvattningssystemet och plåtdetaljer gjordes av kopparplåt. 



 

 

 
  

Bilden t.v. visar sprickbildningar på utkragande listverk. Bilden t.h visar arbetet med att göra en tacklucka. 

Bilden t.v visar ventinationshuvens nya utförande. T.h ses taket under renoveringen. 

Sprickbilning i mötet mellan fasad och tak.  
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Kyrkans tak efter färdigt arbete med nytt plåtarbete, takskiffer och avfärgad fasad. Även den nya takluckan ses. 

 

Västra korgavlen mot korinden med igensatt 
ursprunglig öppning mot långhus och brand-
skadat murverk.  
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