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Klippans kommun, Östra Ljungby med kyrkan ungefärligt marke-
rat. 

 
Del av Östra Ljungby, kyrkan markerad. 
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Arbetet har omfattat putsarbeten på långhus- och tornfasader samt plåtarbeten på 
tornlanternin på Östra Ljungby kyrka.  

Administrativa uppgifter 
Objekt   Östra Ljungby kyrka 
Socken   Klippan 
Kommun   Klippan 
Arbetshandlingar 2013-06-24, Epcon KPA Konsult AB 
Länsstyrelsens beslut  2013-07-25, dnr 433-16101-2013 
Regionmuseets diarienummer K12.30-235-13, 1166 
Byggherre/beställare Klippans pastorat 
Byggledning/kontroll Epcon KPA konsult AB, Kjell Larsson 
Entreprenörer  PMB Bygg, Vinslöv 
Underentreprenör  MTP Magnus Tillman Plåt 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Maria Johans-
son 

Byggnadstid Våren 2015- Oktober 2015 
Slutbesiktning 2015-10-16 
Rapport granskad av Åsa Eriksson Green 
 

Bakgrund 
2013-06-27 inkom en ansökan till Länsstyrelsen i Skåne där Klippans pastorat 
ansökte om putsarbeten på långhus- och tornfasader samt plåtarbeten på tornlan-
ternin på Östra Ljungby kyrka, Klippans pastorat. Arbetena påbörjades våren 
2015 och avslutades i oktober 2015.  
 

Utförda åtgärder 
 

Fasader 

Långhusfasaderna var i bra skick och har endast lagats där de varit bristfälliga. 
Därefter har de tvättats med Bental algtvätt. 

På tornfasaderna hade stora delar av putsen dålig vidhäftning till murverket 
och det bestämdes därför att all puts på tornet skulle knackas ner. I samband med 
att putsen knackades ner frilades även ankarjärnen. Totalt fanns ca 40 ankarjärn 
på tornet som alla kontrollerades. Samtliga var i bra skick och eftersom det inte 
fanns belägg för att de tidigare varit målade i en avvikande kulör beslutades det 



 
Östra Ljungby kyrka 
 
 
 

6 

tillsammans med antikvarisk medverkande att de skulle blymönjas och därefter 
målas i samma vita kulör som fasaden. Samtliga tornfasader har stänkts med St 
Astier NHL5 1:1,5 0,4 mm och utstockningen med St Astier NHL 3,5 1:2 0-4 
mm. Spritputsen har utförts med natursingel likt befintlig. Därefter har samtliga 
fasader avfärgats med KEIM Purkristalat.  

 
Sockel 
Putsen på sockeln var tidigare behandlad med tjära/asfalt. Putsen har knackats 
ner och därefter byggts upp med bruk, tidigare, och spritputsats likt fasaderna. 
Den har sedan avfärgats med en mörkgrå kalkfärg från Målarkalk. Kulören har 
diskuterats och godkänts av antikvarisk medverkande. 
 
Tornkrans 
Under arbetet upptäcktes rötskador på tornkransen som består av en dekorativ 
takfris med profilerade konsoller. De friska delarna av kransen behölls, ca 30%, 
och resten nytillverkades likt befintligt i kärnfuru och ek som därefter målats med 
svart linoljefärg. Under arbetets gång har det även konstaterats stora mängder 
fåglar på tornet. För att minska nedsmutsning har fågelpiggar fästs på tornkran-
sens nedre del, mellan konsolerna. Dessa har monterats med rostfria infästningar. 
En rostfri perforerad plåt har monterats vid ventilationsöppningarna vid tornets 
takfot för att förhindra att fåglar kommer in i tornet. Plåten har därefter målats 
likt fasaden.  
 
Snickerier 
Tornfönster som varit rötskadade eller trasiga har lagats och målats med vit linol-
jefärg från Enetorpet. Detsamma gäller tornluckorna som målats med en svart 
kulör. 
 
Portal 
I samband med tornarbetet upptäcktes sprickbildning och vittring på sandstens-
frisen ovan kyrkans västra port samt portalöppningens murade överdel. I samråd 
med antikvarisk medverkande har frisen renoverats och lagats med bruk. I sam-
band med det har portalöppningens överdel kompletteras med ett rostfritt järn 
som bultats fast i överdelen för att minska rasrisken vid dörren. Därefter har 
portalöppningen putsats om och målats likt övriga fasaden. 
  
Plåtarbeten 
Solbänkarna vid tre av tornets fyra ljudluckor var belagda med galvaniserad plåt 
och den fjärde av kopparplåt. Plåtbeslagen var i sämre skick har ersatts av nya 
beslag i kopparplåt. 
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Stuprör 
Två av tornets stuprör var sönderfrusna. Nya stuprör i koppar har monterats likt 
tidigare. Stuprörens utkastare, som mynnar ut där långhustaket ansluter mot torn-
fasaden, har justerats för att minimera att vatten rinner över långhustakets takfot. 
 

 
Skadad tornkrans. 

 

 
Blottlagda ankarjärn. 
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Stenfris och portalöppningens murade över del var i mycket dåligt skick.  

 

 

 

Takarbeten 

När takplåten på tornlanternin togs bort upptäcktes rötskador på några av torn-
bjälkarna vid krönkorset. Det rötskadade partiet togs bort och kompletterades 
med nytt trä i furu som skarvades med det friska virket. Taket lades därefter om 
med ny skivtäckt kopparplåt med falsindelning som tidigare. Även krönkorset 
täcktes om likt tidigare. I samband med taktäckningen förseddes taket också med 
en ventil i koppar för att förbättra klimatet i tornet.    

Ventiler, likt den på tornlanternin, har även monterats på långhustaket för att 
öka luftkvaliten på vinden. Efter diskussion med antikvarisk medverkan besluta-
des det att samtliga fyra ventiler skulle fästas på norrsidan för att minska upp-
levelsepåverkan från vägen i söder.    
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Rötskadad tornbjälke.  

 

 

 

         
Tornhuven och korset färdiga. Här syns även en                Tornet helt klart. Här syns tydligt tornkransen som  
Ventilationshuv.                                                         renoverats och målats. 
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Markarbeten 

Dränering har utförts på kyrkans norra sida eftersom den södra sidan var dräne-
rad sedan tidigare. Dräneringsrör och dagvattenrör har lagts längs med norra 
långhussidan och anslutits till befintligt dräneringssystem och brunnar på kyrkans 
södra sida.   

Längs med fasaden fanns en rad med stenplattor som använts bland annat för 
att kunna klippa gräset in till fasaden. Stenplattorna orsakade problem genom att 
vatten stänkte upp på fasaden och gjorde den både fuktig och smutsig. I samband 
med dräneringsarbetet har istället singel lagts närmst kyrkan, ca 15 cm brett, och 
därefter en stenplatta.  
 

Avvikelser från arbetshandlingar 
Under arbetets gång har avvikelser från arbetshandlingarna diskuterats och god-
känts av antikvarisk medverkan. Det har beslutats att ankarjärnen på tornfasaden 
skall infärgas likt fasaden, att stenfrisen ovan portalen i väst skall renoveras samt 
att fågelpiggar skall monteras på tornkransen. Det har även beslutats att en rostfri 
perforerad plåt vid ventilhålen/hålutrymmen vid tornets takfot monteras för att 
förhindra att fåglar kommer in i tornet.   
 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Åtgärderna på Östra Ljungby kyrka har utförts i enighet med Länsstyrelsens till-
ståndsbeslut. De avvikelser från arbetshandlingarna som tillkommit har diskute-
rats och godkänts av antikvarisk medverkan. Regionmuseet anser att åtgärderna 
är väl avvägda i relation till kyrkans kulturhistoriska värde.  

 
 
 

Arbete pågår med torntaket.        Kyrkan helt färdig. 
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 
2013-07-25 Länsstyresens tillståndsbeslut  
2013-06-24 Arbetsbeskrivning och fotobilaga, Epcon Konsult AB 
2013-06-24 Bakgrund/historik/nulägesbeskrivning, Epcon Konsult AB 
2015-03-36 Byggmötesprotokoll 1 
2015-04-22 Byggmötesprotokoll 2 
2015-05-27 Byggmötesprotokoll 3 
2015-06-25 Byggmötesprotokoll 4 
2015-08-17 Byggmötesprotokoll 5  
2015-09-18 Byggmötesprotokoll 6 
2015-09-30 Byggmötesprotokoll 7  
2015-10-16 Slutbesiktningsprotokoll 
2015-10-16  Förteckning över fel noterade vid slutbesiktning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristianstad 2015-10-23 

Maria Johansson 
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Tornfasaden blottlagd innan putsarbetet. Här syns även skadorna vid portalen. 

 
 

 
En av ljudluckorna innan målning. 

 



 
Östra Ljungby kyrka 

13 

 
Ventilationshuv på tornet. 

 

Tornlanternin och tornkrans helt klart.                Sandstensfrisen vid västra porten nästan färdig.   
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Putsen på sockeln på långskeppet har tagits bort.  

 

 
Sockeln har återuppbyggts och avfärgats med en mörk grå kulör. De vita skiftningarna i färgen är saltutfällning-
ar som kommer försvinna vid nästa färgstrykning. Här syns även stenplattorna längs med fasaden och man kan 

ana singelpartiet närmst kyrkan.     
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Södra sidan av tornet. Ett fönster är borttaget pga. lagning. Här syns de målade fönstren samt tornlucka.  

 
Ett nytt stuprör på den södra tornfasaden. Avslutet har vinklats en aning mot långhustaket för att förhindra att 

vattnet kastas över takfoten. 
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