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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Det nuvarande takteglet på Huaröds kyrka lades under 1950-talet. Därefter har 
taket fått ligga som det är, med mindre reperationer under 2001. Nu hade åt-
gärdsbehovet blivit så stort att en renovering av nödvändig. Detta är viktigt för att 
minska risken att kyrkans takstol får permanenta skador pga att vatten läcker in. 
Under våren-sommaren 2015 renoverades därför tegeltaket.  

Administrativa uppgifter 
Objekt   Huaröds kyrka 
Socken   Huaröd, 1061 
Kommun   Kristiandstad 
Arbetshandlingar 2012-07-30, Ponnert arkitekter AB 

2014-10-15, Danewids ingenjörsbyrå 
Länsstyrelsens diarienummer 433-8375-2104, 2014-04-02 
Regionmuseets diarienummer L12.30-35-15, 1335 
Byggherre/beställare Degeberga- Everöds församling 
Entreprenör   Everöds bygg AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Linn Ljunggren 
Byggnadstid Vår till höst, 2015 
Slutbesiktning 2015-10-08 
Bidrag Kyrkoantikvarisk ersättning 
Rapport granskad av Helene Stalin Åkesson 
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Kyrkan uppfördes under 1200-talet och bestod då av ett långhus och kor, byggt i 
gråsten och tegel. Under senare delen av medeltiden anlades även ett vapenhus. 
Under senare delen av 1600-talet ska tacktäkningen ha varit blytak. År 1784 
byggdes den norra korsarmen till för att mätta befolkningsökningens behov. Då 
trycket på en större kyrka fortfarande var högt gjordes en större renovering år 
1859. Det medeltida långhuset och vapenhuset revs för att möjliggöra en till-
byggnad i söder. År 1850 byggdes ett klocktorn som sedan revs år 1883, detta för 
att ha plats att förlänga långhuset mot väster. Det anlades då ett nytt högrr klock-
torn som finns kvar idag. Efter andra ombyggnaden fick kyrkan sin nuvarande 
form som korskyrka. 

Under 1920-talet var kyrkans tak fortfarande plåtbetäckt. År 1937 genom-
fördes en renovering av plåttäckningen, då taket på långhuset och tornet repare-
rades och målades med linoljefärg. Även stångrännor och stuprör åtgärdades. År 
1945 målades plåttaket ännu en gång, samtidigt målades även dörrar, fönster och 
tornluckor. Fasadens avfärgades i samband med detta.  
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Mellan 1951-54 skedde en genomgående utvändig- och invändig renovering av 
kyrkan.  Kyrkans tidigare plåttak ersattes av tegeltak på långhuset, korsarmarna 
och koret. Tegler som användes var enkupigt taktegel från Börringe tegelbruk. 
Fasaden putsades och avfärgades och fönstren på kyrkan fick nya fönsterbågar av 
trä. Det sattes nya hängrännor på kyrkan medande de gamla stuprören återan-
vändes.  

Kyrkans torntak ersattes år 1964 från papptak till kopparplåtstak med 
pappunderlag. Man passade även på laga och kalkavfärga tornmurarna. År 2001 
sker en omfattande utvändig restaurering. Vid denna restaurering skedde partiell 
lagning av kyrkans tegeltak. Man ersatte söndringa pannor med begagnade pan-
nor likt befintliga. Det gjordes även en potentiell översyn av taklagen och kyrkan 
försågs med ny avtäckning av avvattningsdetalj på tegeltaket gjord i kopparplåt. 
Då torntaket plåttavtäckning fortfarande var i gott skick gjordes inget vid denna.  

Skyddsföreskrifter enligt KML 

Huaröds kyrka skyddas som kyrkligt kulturminne enligt Kulturmiljölagen. Detta 
innebär enligt KMLs 4 kap. 2 § .”Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och un-

derhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte 

förvanskas.”  

Skadebild/Motiv till åtgärder 

På kyrkans tak fanns det ett antal synligt frostskadade tegelpannor. Man såg även 
att det fanns ett antal takpannor som var frostskadade på undersidan, detta syntes 
inte från utsidan. Takets underlagspapp var mycket skör och på vissa delar fanns 
hål. I nockarna fanns det vittrade fogar.  

Troligtvis på grund av tidigare fuktproblem hade den spontade panelen 
kompletterats med pappremsor längs med skarven.  

Det fattades offerplåtar på kyrkans tak. Några hängrännor och vinkelrännor 
visade tendenser till nötningshål. I det sydvästra hörnet hade en vinkelränna nyli-
gen bytts, men det fanns flera vinkelrännor med läckage. Inne på vinden var det 
blött vid takfoten intill vinkelrännorna.  

Renoveringen av taket gjordes för att säkra vindsutrymmet mot läckage. 
Risken var att läckage under längre tid hade kunnat påverkat bärandr delar av 
takstolen negativt och skapa permanenta skador. 

Utförda åtgärder 

Tak 

På taket (långhus, kor och korsarmar) demonterades befintliga pannor. Efter 
detta lades det ny papp och läkt på samtliga av takets delar, vid den nedre kanten 
av takfoten lades en extra pappremsa ytpapp som monterades under underlags-
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pappen. För att undvika läckage gjordes bytet av pappen successivt. På den östra 
sidan veks den nya pappen upp en bit för att vatten inte skulle dra in under 
blyplåten.  

Då fler tegelplattor än förväntat inte kunde återanvändas gjordes, en helom-
läggning av två ytor på taket med en annan typ av taktegel. Merparten av taky-
torna återlades med gamla Börringe tegelpannor, medan det på korets södra tak-
fall och långhusets norra takfall lades Hebytakpannor. Hebypannorna var också 
en äldre typ av takpanna och skillnaden mellan de två är inte anmärkningsvärd. 
Pannorna kunde användas utan att karaktären av taket förändrades.  
Nockpannorna demonterades. Då de satt med cementbruk var de svåra att få av i 
sin helhet, därför blev många tvungna att ersättas. I samband med bytet av nock-
pannor gjordes även 15 stycken luftventiler.  

Plåtarbeten 

Inga av hängrännorna eller stuprännorna byttes på kyrkan, utan de befintliga fick 
vara kvar. Istället blev de målningsbehandlade invändligt med olja för att öka livs-
längden.  

Det monterades nya vinkelrännor av kopparplåt på kyrkan. Den befinliga 
plåtanslutningen av bly som satt mot tornet fick kvarstå. Plåtanslutningen tillkom 
år 2001 vid partiellt reparationsarbete.  

Man bytte även ut fotplåtarna mot nya av kopparplåt. Runt hela kyrkan 
monterades offerplåt.  

Vind 

På kyrkans vind byttes mindre delar av den spontade panel. Trots tidigare pro-
blem med fukt var takstolsvirket i bra skick och det fanns därför inget bohov att 
byta något.   

Stödben saknades på en takstol på långhusets södra takfall. Det gjordes 
provisoriskt stöttning med ett utanpåliggande stödben som spikades på båda si-
dorna om den befintliga konstruktion.  
 

Iakttagelser under restaureringen 

Inga nya iakaktagelser oberverades under arbetets gång.  

Avvikelser från arbetshandlingar 

Under arbetets gång skedde ett läckage (juli-augusti 2015) från taket vid den syd-
västra vinkelrännan på kyrkan. Detta orsakade missfärgningar på golvet och väg-
gen. Läckaget påverkade inte den medeltida delen av takstolen. Det sattes upp en 
torkningsbarriär för att få bort fukten och det påverkade området sanerades.  
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I mötet mellan några nockpannor sattes blyplåt. Blyplåten monteras över en plåt-
infästning, under pannan. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Den utvändiga renoveringen av Huaröds kyrka har skett i enlighet med arbets-
handlingarna och länsstyrelsens beslut. Merparten av orginalpannorna har åter-
placerats på taket.  

De avvikelser som förekommit har skett i samförstånd mellan entreprenör, 
antikvarie och församling. Kompleterande pannor är av märket Heby, vilket är en 
äldre typ av taktegel. 

De renoveringsarbeten som gjorts på Huaröds kyrka har först och främst 
varit av underhållskaraktär. Renoveringen av takteglet har skett i enlighet med 
kyrkans lagliga skydd då dess karaktär och utseende inte har förvanskats. Arbe-
tena har utförts på ett, för byggnaden, anpassat sätt avseende material och metod 
samt med hantverkarmässig kompetens. Tidigare problem med läckage har åter-
gärdats vilket ökar kyrkans och takstolens livslängd. 

Den tillfälliga uppstöttningen på vinden bidrar till att förlänga taklagens 
livslängd. Den minskar alltså risk för att plötsliga skador uppstår, vilket är bra för 
kyrkans underhåll. 

Vattenläckan under sommaren hann upptäckas och kunde åtgärdas snabbt 
innan den blev ett större problem.  
 

Lund, 2015-11-02 

Linn Ljunggren 
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 

2006-12-06  Ponnert arkitekter AB, Vård- och underhållsplan Huaröd kyrka 

2014-03-04  Danewids ingenjörsbyrå AB, Arbetsbeskrivning 

2014-03-19  Kerstin Börjesson Regionmuseet Kristianstad, Konsekvensbeskrivning 

2014-04-02  Länsstyrelsen i Skåne län, Beslut 

2015-04-28  Danewids ingenjörsbyrå AB, Byggmötesprotokoll 1 

2015-06-04  Danewids ingenjörsbyrå AB, Byggmötesprotokoll 2 

2015-08-16  Danewids ingenjörsbyrå AB, Byggmötesprotokoll 3 

2015-09-10  Danewids ingenjörsbyrå AB, Byggmötesprotokoll 4 

2015-10-09  Danewids ingenjörsbyrå AB, Byggmötesprotokoll 5 

2015-10-09  Ramböll, Utlåtande slutbesiktning 

2015-10-09  Linn Ljunggren Regionmuseet Kristianstad, kulturhistoriskt intyg 

 
 



 

10 

Bildbilagor 

 

 
  
Tegeltakläggningen som är från 1950-talet hade fått en hel del frostskador. Några av dessa satt under plattorna och gick 
därför inte att se. Takets pappläggning var ordentligt sliten, och läckten var ärven den dålig.  

T.v en närbild på den typ av brister som fanns på takteglet, det behövdes även rengöras från växtlighet. Bilden t.h visar 
fogen på nocken som hade börjat vittra.  

Missfärgning på väggen efter en läcka från den sydvästra vinkelrännan. 
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Det lades nya vinkelrännor av kopparplåt. Blyplåten från 2001 
samt det befintliga avvattningssystemet fick vara kvar. Majoriteten 
av tegelpannorna kunde återplaceras. Ett större antal nockpannor 
fick ersättas och fogades fast. All papp byttes och det sattes ny läckt. 

Bilden visar det tillfälliga uppstöttningen som gjordes på kyrkans 
vind.  



 
Regionmuseets E-rapportserie 2015 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkeologisk förundersökning PJ- projektrapport 
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik 

Olsson, 2014 
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 
4. Stångby kyrkby kyrkogård, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Carin Strümpel-Alftrén, 

2015 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015 
9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Norra Nöbbelövs sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015 
10. Gråmanstorp kyrka, Gråmanstorp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014–2015 
11. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2015, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, Östra Broby sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och 

Emelie Petersson, 2014 
14. Villa Fehr, Nättraby sn, AU, Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson, 2015 
15. Taket på Fru Görvels hus, Lunds domkyrkoförsamling, AK, Anna Rabow, 2008 
16. Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
17. Elinebergskyrkan, Helsingborg – takrenovering, AM, Maria Sträng, 2015 
18. Hörups kyrkogård, Hörups sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2014 
19. Krematoriet, Helsingborg – takomläggning, AM, Maria Sträng, 2015 
20. Örumshuset, Hörup sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
21. S:t Petri kyrka – Värme- och ventilationssystem, Klippan sn, AM, Åsa Eriksson Green och Jimmy Juhlin 

Alftberg, 2013–2015 
22. S:t Petri kyrka – Omläggning av damm, Klippan sn, AM, Maria Johansson och Åsa Eriksson Green, 2013-2015 
23. Billesholms kyrka – renovering av golv, Norra Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
24. Stora Råby kyrkogård, Stora Råby sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
25. Ausås prästgård, Ausås sn, VP, Anna Rabow, 2015 
26. Valleberga kyrkogård, Valleberga sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
27. Ingelstorps kyrkogård, Ingelstorps sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
28. Glemminge kyrkogård, Glemminge sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
29. Vattensågen i Sönder Össjö, Skånes Fagerhults sn, AM, Maria Johansson, 2015 
30. Ekeby badhus – steg två i takrenoveringen, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Linn Ljunggren, 2015 
31. Igelösa kyrkogård, Igelösa sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
32. Västra Hoby kyrkogård, Västra Hoby sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
33. Odarslövs kyrkogård, Odarslöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
34. Vanstads kyrkogård och begravningsplats, Vanstad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
35. Lövestads kyrkogård och begravningsplats, Lövestad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
36. Tryde kyrkogård, Tryde sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2014 
37. Källna kyrka – Plåt och fogningsarbeten, Källna sn, AM, Maria Johansson, 2015 
38. Östra Broby kapell – inre och yttre renovering, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
39. Östra Ljungby kyrka – tak och fasadrenovering, Östra Ljungby sn, AM, Maria Johansson, 2015 
40. Tomelilla kyrkogård, Tomelilla kn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
41. Håstads kyrkogård, Håstad sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
42. Huaröds kyrka – Takrenovering, Huaröd sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 



 

 


