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Kyrkan ligger mitt i Munka Ljungby samhälle några kilometer utanför Ängelholm.  
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Sammanfattning av utförda åtgärder 
Tillståndsansökan om invändig renovering gjordes 2013 och omfattade renove-
ring av det gamla koret, konservering av kalkmålningar i koret, ny sakristia och 
wc-utrymme i norra korsarmen. Redan under 2014 kompletterades renoveringen 
med tillståndsansökan för brand- och inbrottslarm. Renoveringen utfördes som 
generalentreprenad med start i maj 2015 och avslutades maj 2016. I ett tidigt 
skede av renoveringen uttryckte församlingen en önskan om att utöver de plane-
rade förändringarna även ta bort den befintliga altaruppsatsen och altaret för att 
öppna upp mellan kor och sakristian i det ursprungliga koret i öster. Dessutom 
ville man ta bort de kvarvarande bänkraderna i norra korsarmen för att få mer 
plats till bord och stolar. Kompletterande ansökan togs fram och lämnades till 
länsstyrelsen. Vid omläggning av golvet i koret påträffades ett gravvalv. Ett grav-
valv blev också synligt i norra korsarmen i samband med att avlopp skulle dras till 
wc-utrymmet. Gravvalven dokumenterades av arkeolog. En ansökan för att göra 
en besiktningsöppning till det norra gravvalvet togs fram vilket fick separat be-
slut. Arkeologens medverkan krävdes också för dräneringsarbeten samt lednings-
dragning på kyrkogården för vilket separat ansökan om tillstånd söktes. Mellan 
torn och långhus togs en öppning upp för bättre tillgänglighet till vindsutrym-
mena. Håltagning krävdes också för ledningsdragning av det aspirerande brand-
larmet. Håltagningen krävde separat beslut från länsstyrelsen.  

Den antikvariska medverkan har bestått i dokumentation av arbetet, fram-
tagande av tillståndshandlingar och rådgivning. Eftersom antikvarien inte kallades 
till möte innan renoveringens början har medverkan endast skett under arbetets 
gång. För konservering av kalkmålningarna samt arkeologiska undersökningarna 
har separata rapporter utförts av målerikonservator respektive arkeolog.  

Administrativa uppgifter 
Objekt   Munka Ljungby kyrka 
Socken   Munka Ljungby socken 
Kommun   Ängelholms kommun 
Länsstyrelsens diarienummer Dnr-433-25214-2012 
Regionmuseets diarienummer K12.30-216-16, 1089 
Byggherre/beställare Munka Ljungby församling 
Tillståndshandlingar  Mikael Forsberg, ITArk, 2012-10-31 
Projektledare   Mikael Forsberg, ITArk 
El-konsult   Helkonsult AB Hans Wihlborg 
Generalentreprenör  Mur & Byggtjänst Österlen AB 
 El  Johans El i Borrby AB 

Ljudinstallationer HR-AV Produkter, Daniel Ravald 
 Brandlarm  Protectum, Christian Petersen 
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 Inbrottslarm  PLES AB, Kenny Ericsson 
 Konservering  Målerikonservator SKALK, Hans Nilsson 
Byggnadstid Augusti 2015-februari 2016 
Slutbesiktning 2016-05-20  
 Besiktningsman Peter Söderberg, PS-konsult, Sösdala. 
Bidrag till kulturmiljövård Kyrkoantikvarisk ersättning uppdelad på 

invändig byggnads och måleriarbete, 
brand och larm samt konservering av 
kalkmålningar.  

Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson,  
Regionmuseet Kristianstad 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 
Munka Ljungby kyrkas äldsta delar i form av ett långhus och kor uppfördes san-
nolikt på 1100-talet. Någon gång under medeltiden förlängdes långhuset mot 
väster, vilket motsvarar långhusets västra valvtravé.  Under sen medeltid, förmod-
ligen omkring 1400-talet, byggdes ett kvadratiskt torn väster om den tidigare till-
byggnaden. Under 1600-talet tillkom en tillbyggnad vid långhusets norra sida. 
Tillbyggnaden kan ha fungerat som ett avskilt gravkor för kyrkans patronus, god-
sägarna till Skillinge gods, som år 1601 erhöll patronatsrätt till kyrkan.  

Gravkoret var redan från början försett med en källarvåning i form av ett 
gravvalv. Gravvalvet har tidigare haft fyra öppningar. Två var ingångsöppningar, i 
söder och väster, och två var ljusöppningar, mot öster och norr. De senare har 
utgjort en form av ljusschakt med en kraftigt lutande fönsterbänk vilka inte med-
gett insyn i gravvalvet. Ljusschaktens övre ljusöppning satt sannolikt i dagermu-
ren till gravkoret. 

Mellan åren 1867-68 byggdes långhuset till med korsarmar mot norr och 
söder. Det övre våningsplanet till gravkoret revs i samband med detta medan 
gravvalvet bevarades intakt under norra korsarmens golv. Koret flyttades i sam-
band med 1800-talets ombyggnad till väster om triumfbågen varvid det gamla 
koret fick funktion som sakristia.  

Kyrkorummet hade före 1867 en rik uppsättning inventarier. Efter reform-
ationen bekostade kyrkans dåvarande patronus på Skillinge gods, Tage Krabbe, 
en ny predikstol med baldakin samt fyra herrskapsbänkar. Predikstolen kan stil-
mässigt dateras till omkring 1600 och har en mycket hög kvalitet, både konstnär-
ligt och hantverksmässigt. Möjligen tillverkades också en altaruppsats eftersom 
beslagsvingar från en dylik också finns bevarade liksom ett par karyatider som 
kanske felaktigt tolkats som delar av en predikstol. Herrskapsbänkaranas gavelsi-
dor samt stora delar av predikstolskorgen finns också bevarade men den senare är 
demonterad och finns på Historiska museet i Stockholm. Bänkinredningen på 
1600-talet och ända in på 1800-talet tycks ha varit mycket enkel. De saknade både 
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ryggstöd och dörrar. Vid 1800-talets ombyggnad fick kyrkan en helt ny inredning. 
Endast den medeltida dopfunten bevarades från den gamla inredningen. I den 
nya inredningen ingick en orgel med fasad och läktare, slutna bänkkvarter, altar-
ring, altaruppsats med altartavla och korskrank, den senare var mycket karaktär-
istisk och målad i mahognyimitation i brunt och svart. Övriga delar av inredning-
en var ekådrad. Golven var lagda med cementmosaik och gula tegelplattor.  

Inredningen från 1800-talets ombyggnad bestod fram till 1930 då kyrkan 
genomgick en inre renovering efter handlingar av Nils A. Blanck. De nuvarande 
bänkarna tillverkades alternativt byggdes om, nya dörrar och snickerier tillkom, 
läktaren byggdes om och nytt korskrank ersatte det befintliga. Snickerierna mar-
morerades troligtvis i en enhetlig färgställning. Golven i gångar lades med brun 
klinker på undergjutning av betong och kordelen med röd kalksten. I samband 
med detta stängdes gravvalvet av helt från kyrkan då alla öppningar gjöts över. I 
koret tillkom ett nytt murat blockaltare täckt med kalkstensplattor. Predikstolens 
trappa gjordes om och altartavlan ram förenklades och minskades. I samband 
med renoveringen togs också kalkmålningar från 1400-talets andra hälft fram i 
korvalvet.  

Sedan 1930-talets renovering har kyrkorummet försetts med blyspröjsade 
innerfönster med färgade antikglas. I korsarmarnas fönster tillkom glasmålningar 
av Hugo Gehlin (1945), i korets östfönster av Rolf  Bergholtz (1958) och mot 
söder och norr av Nils Möller (1980). En renovering av Torsten Leon Nilsson 
tillförde också ny läktare, ny orgel, nya innerdörrar och en del snickerier som tidi-
gare varit marmorerade gråmålades. På 1970-talet utvidgandes koret mot väster. 
Under 1993 målades kyrkan om invändigt med hydraulit och de nedre partierna 
med färgen På mur.  

Utförda åtgärder 

Renovering av koret/gamla sakristian 

I det ursprungliga koret (hädanefter kallat kapellet) togs klinkergolvet bort och 
betongundergjutningen bilades bort. Detta blottade ett igenfyllt gravvalv. Arbe-
tena stoppades och länsstyrelsen kontaktades. Valvet dokumenterades och mättes 
upp av arkeolog, Per Sarnäs, Skånearkeologi. Fyllningen i gravvalvet undersöktes 
enbart ytligt.  Se beskrivning av gravvalvet, nästa stycke. 

Efter borttagning av betonggolv och makadam lades en fiberduk som 
skydd för gravvalvet. Ovanpå detta lades en värmeisolering av cellplast med en 
luftspalt på 30 mm mot ytterväggarna. En luftspalt lades också i mitten av golvet. 
Därefter gjöts en betongplatta 80 mm tjock På betonggrunden lades värmes-
lingor samt sättbruk, tegelplattor och fogbruk. Golvvärmen anslöts till befintlig 
rörstam i norra väggen. För att dölja de nya rörinstallationerna till golvvärmen 
gjordes en trälåda/skåp av ek. Det nya tegelgolvet i gamla koret lades med gula, 
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kvadratiska plattor av handslaget tegel. Tegelgolvet ytbehandlades med en vatten-
baserad försegling.  

Ändringen till golvvärme istället för väggradiatorer kunde göras genom en 
komplettering av tillståndsansökan till länsstyrelsen som bedömde att åtgärderna 
omfattades av redan befintligt tillstånd. 

Äldre radiator, kablage och eluttag och strömbrytare i kapellet revs liksom 
vatten och avlopp till en vask i nordöstra hörnet. Eluttag gjordes i vartdera hör-
net av kapellet i form av golvlådor täckta med lock av ek. All rördragning till el 
gjordes under golvet. Den äldre belysningen i kapellet hade suttit på triumfbågens 
östra sida. Ny belysningen ordnades genom spots monterade på flyttbara stativ av 
vitlackerat stål. Stativen utfördes enligt modell Hässlunda kyrka.  

Väggar och valv i kapellet 

Väggarna och valven rengjordes av konservator. Konservatorn konstaterade att 
det fanns mycket saltutfällningar långt upp i östra valvkappan tre meter upp vilket 
tyder på fuktproblem. Omfattande lagningar hade utförts med bland annat ce-
menthaltigt bruk. Väggarna är därtill målade med någon organisk färgtyp, dvs. 
inte ren kc-färg eller kalkfärg. På södra muren intill östra valvpelaren fanns en 
putsskada där lös puts knackades ned ca 50 cm x 50 cm. Murverket lagades i med 
våtsläckt kalkbruk från Målarkalk. Sydöstra pilastern har en lång historik med 
dokumenterade problem med saltvittring och putsskador. En möjlig orsak initialt 
kan vara ett äldre läckage i yttertaket. Lagningar med kc-bruk och andra bruks-
sorter av oidentifierbar typ har sannolikt spätt på problemen med ytterligare salt-
utfällning och inkapsling av fukt från väggarna. Den organiska färgbehandlingen 
ovanpå äldre puts har också gett ett allt för tätt färgskikt för sandstensmurverket 
med problem med fuktvandring.  

Ommålning av väggar i kapellet gjorde i en gulvit nyans. Omålningen gjor-
des med sandkalk vilket bedömdes ha bättre vidhäftning till den organiska färgen. 
Pilastrarna målades i kulör överensstämmande med den sydvästra pilastern som 
hade jämnast färgton. Denna var relativt gul i kontrast till övriga ytor vilket fram-
trädde extra tydligt på sydöstra pilastern i kontrast till valvet. Möjligen bör man 
överväga att framgent tona ned den gula färgen i en vitare nyans. Vid ommålning 
av pilastrarna valde man att inte återskapa de schblonmålade rosorna. Beslutet 
togs gemensamt av församlingen, konservator och medverkande antikvarie. Be-
slutet motiverades efter att arkivundersökningar visat att schablonmålningarna på 
pilastrarna är rekonstruktioner från 1930-talets renovering.  

Undersidan av triumfbågen målades i samma färgton som långhusets väg-
gar.  
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Byggnadsarkeologiska iakttagelser - kapellet/gamla koret 

Gravvalvet i kapellet var cirka 2,5 x 2,5 meter stort murat av tegel. Valvets västra 
gräns föreföll gå i linje med triumfbågen. Dess valvövertäckning var förstörd, 
sannolikt nedtagen i samband med att nytt golv lades på 1930-talet. En äldre 
golvnivå före 30-talet kan ha legat på samma nivå som denna men utan betong-
gjutningen. Valvet har varit omkring 29 cm högre än dess bevarade nedre tegel-
skift. Tegelstenen i valvet hade storleken 29 x 12 x 8,5-9 cm. Valvets insida var 
putsad och vitkalkad.  

Flera större stenar påträffades i fyllningsmaterialet. Dessa kan kanske 
komma från ett rivet fundament till medeltida altare. Gemensamt för stenarna var 
att de var omkring 27 cm tjocka. En behuggen sandsten påträffades. Sandstenen 
var 40 x 40 x 12 cm stor med ytbehuggna sidor. Flatsidorna mer grovhuggna me-
dan kanterna var finbearbetade med mejsel. Någon form av inhuggningar trolig-
en för montering i murverk fanns på ena flatsidan. Det är mycket troligt att ste-
nen kan ha ingått i kyrkans medeltida altare.  

Ett par skelettdelar påträffades också kanske från en äldre grav som för-
störts i samband med att gravvalvet byggdes. Möjligen kan gravvalvet ha byggts 
för Jacob Krabbe vars gravhäll numera sitter uppsatt i korets södra vägg. Eventu-
ellt var ingången belägen framför triumfbågen. Se också arkeologisk rapport 
2016:7 skånearkeologi.  

Det noterades att valvpilastrarna i kapellet var uppmurade på flata stenhäl-
lar. Dessa var belägna på cirka 23 cm under den förutvarande golvnivån (samma 
golvnivå efter renoveringen). På en något lägre nivå cirka 30 cm under golvnivå 
syntes utskjutande flata stenar, vilka gick in under dagermuren.  

Triumfbågen består av en hög rundbågig öppning av gul sandsten sannolikt 
ursprunglig romansk öppning. I norra smygen finns en inristning i putsen 90 cm 
över golv som sannolikt markerar en igensatt öppning med spetsbågigt valv. 
Öppningen kan ha utgjort trappuppgång till ett lektorium eller en altarpredikstol. 
I triumfbågens södra mursida finns ett tegelmurat parti med okänd historik. 
Kanske en igenfyllning mot tegelpilastern till kapellvalvet.   

I kapellets norra mur finns en igensatt öppning kanske från uppbyggnaden 
av pannrummet och ledningsdragning därifrån. Öppningen har varit 70 cm bred 
och är igenmurad med rött och gult tegel 26 x 13 x 8 cm.  

Väggar och valv i övriga kyrkorummet 

Väggarna rengjordes och målades med ren kalkfärg. Vid ommålning hade man 
svårt med vidhäftningen och gulaktiga genomslag. Troligen berodde detta på att 
underliggande färgskikt inte var ren kalkfärg. På sina ställen fick man bättra med 
sandkalk. Samtliga pilastrar målades om med sandkalk. Fönsterbänkarna i kyrkan 
målades med en silikonemultionsfärg (Jotun). För att inte få samma problem som 
i långhus och korsarmar målades hela vapenhuset om med sandkalk.  
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En äldre betydligt gulare färgton blottades på sina ställen, samma färgnyans som i 
kapellet vilket sannolikt funnits i hela kyrkorummet. Vapenhusets väggar och valv 
målades om i sandkalk tre strykningar i samma nyans som i kapellet.  

Förändringar i norra korsarmen 

Före renoveringens början var korsarmen möblerad med bänkar från ytteväggar-
na i norr och ända fram till långhusets bänkkvarter. I det ursprungliga renove-
ringsförslaget skulle tre + två bänkrader stå kvar längst fram mot söder i korsar-
men. Genom en kompletterande ansökan till länsstyrelsen utökades det ur-
sprungliga förslaget till borttagning av bänkar till att omfatta samtliga bänkar i 
korsarmen. Bänkarna i norra korsarmen demonterades i sin helhet och det be-
fintliga golvet i bänkkvarteren revs. I mittgången och sidogångarna behölls de 
befintliga bruna klinkerplattorna. Den gamla betongundergjutningen kunde ligga 
kvar. Betonggrunden täcktes med 16 mm cellplast som spårades för golvvärmes-
lingorna och ovanpå denna lades plyfa och 14 mm golvbrädor som en flytande 
konstruktion. Golvbrädorna var av fabrikat Baseco Classic Natur Furu med vari-
erande bredder 113 och 135. Golvet levererades färdigbehandlat med lut och lin-
olja.  

Nya innerväggar för sakristian samt wc och pentry byggdes som en regels-
tomme med ramverkskonstruktion mot långhuset och en panelklädning av dub-
belfasspont på innerväggarna mot norr öster och väster. Träväggarna målades i 
linoljefärg, grå kulör med röd krönlist. Dörr mot sakristian utfördes med släta 
spegelfyllningar i likhet med inbyggnadernas södra sida och övriga dörrar i kyr-
kan.  

I den östra inbyggnaden inreddes handikapp-wc och pentry. Wc-utrymmet 
utrustades med handikappanpassat handfat, toalettstol samt skötbord. Vatten och 
avlopp anslöts via ledningsdragning i golvet dels från korsarmens norra sida och 
dels genom ledning från pannrum via befintlig kulvert i golvet. Golvet täcktes 
med grå linoleummatta och väggarna skivtäcktes och målades i vit kulör. Larm-
anordning monterades. Luftningen från avloppsstammen gjordes genom en 
krycka ovanför pannrummet. Ventilation från toalett löstes genom inkoppling till 
en kanalfläkt i källaren/pannrummet.  

Pentryt utrustades med vask, diskmaskin, kyl och micro samt väggfasta hyl-
lor. Köksinredning med träluckor och lådor från Ikea monterades och även kyl 
byggdes in bakom luckorna. Ett nedfällbart avlastningbord tillverkades. Infällda 
spots monterades i krönlisten över pentryt. Köksluckorna målades i vit kulör. 

Genom borttagning av de södra bänkarna mot långhuset fick man plats att 
göra en ramp till koret från norr. På så sätt gjordes både altarplatsen och kapellet 
tillgängligt. Rampen utfördes med lutning 1:15 och byggdes av trä med samma 
trägolv som i de nya inbyggnaderna.  
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Gravvalvet under norra korsarmen 

I samband med bilningsarbete i betonggolvet i norra korsarmen påträffades en 
övergjuten öppning till ett gravvalv vilket sträcker sig under hela korsarmens 
längd mot norr. Den öppning som påträffades var ett ljusschakt i östra muren 
ned till gravvalvet. Gravvalvet undersöktes och dokumenterades av arkeolog. Inga 
ingrepp i själva gravvalvet gjordes. Fyndet av gravvalvet uppmärksammades av 
press och det framfördes även önskemål om att göra gravvalvet tillgängligt ge-
nom att ta upp dess ursprungliga ingång från långhuset. Inom församlingen hade 
man dock inga önskemål om att öppna upp valvet med tanke på gravfriden. Det 
beslöts dock att en besiktningslucka behövdes för att möjliggöra besiktning av 
valvet som norra korsarmen är uppbyggd på. Bland annat vilar korsarmens norra 
dagermur delvis på gravvalvets norra mur.  

Förändring altarplatsen 

Den kompletterande ansökan som gjordes vid renoveringens början omfattade 
även borttagning av det befintliga altaret, altartavlan och altarringen. Motivet till 
ändringen var att man behövde bättre tillgänglighet till kapellet. Ett flyttbart altare 
skulle också ge större flexibilitet exempelvis genom att använda altaret versus 
pupulum och mer utrymme i koret vid konserter och begravningar.  

Det befintliga altaret och altaruppsatsen monterades ned för att bevaras på 
annan plats. Altaret var uppmurat direkt på kalkstensgolvet vilket endast krävde 
några mindre lagningar efter framtagning. De eluttag som hade varit monterade 
på altaret ersattes med golvuttag vilka täcktes med en kalkstensskiva. Hela kor-
golvet slipades därefter och polerades.  

Ett nytt bordaltare av vitbetsad ek tillverkades av Sandbergs snickeri i 
Tåstarp. Knäfallet skulle utföras enligt modell i Frillestads kyrka av svart 
järnsmide med överliggare av vitbetsad ek och tygklätt knäfall. Smidet utfördes av 
Lars-Otto Lindskog och överliggare och tygklädnad av tapetserare Pieter Unné. 

Installation av brand- och inbrottslarm 

Inbrottslarmet bestod av installation av rörelsedetektorer i kyrkorummet kopplat 
till larmcentral samt larm på samtliga ingångsdörrar. I kyrkorummet sattes ett par 
trådbundna deckare som klarar av att känna av större ytor än de trådlösa, samt i 
övrigt trådlösa deckare. Larmpanel till larmet monterades i vapenhuset i tornets 
bottenvåning, på väggen till läktarinbyggnaden.  

Brandlarmet utfördes som ett aspirerande system i kyrkorummet med rör-
dragning på vinden ovan valven. Samplingsenheten monterades på tornets tredje 
våningsplan. Håltagning för rördragningen gjordes i östra tornmuren, mot lång-
husvinden. Utsugningsrören till det aspirerande larmet monterades i redan befint-
liga hål för ljuskronor i valvkapporna. I vindsutrymmena installerades rökdetek-
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torer. El till larmcentralen i tornet drogs in via en befintlig håltagning intill västra 
valvkappan, bakom orgeln.  

Nyckelskåpet placerades vid ingången till pannrummet utanför kyrkans 
nordöstra hörn. Ovanför på pannrumsmuren monterades ett blixtljus.  

I kyrkans mindre utrymmen såsom pannrum, wc, elcentral och det blivande 
textilförrådet monterades rökdetektorer. Ledningar till larmcentralen drogs in till 
elcentralen under läktaren genom öppning i ytterväggen och schakt för dränering.  

El/belysning 

AB V Fongs i Gränna rengjorde och justerade ljuskronorna som också lackades. 
Elen till kronorna byttes också. Ytbehandlingen av kronorna innebär att kro-
norna inte behöver putsas. De ska enbart torrtorkas för att ytbehandlingen ska 
hålla. Länkarna till ljuskronorna i norra korsarmen fick kortas för att kronorna 
skulle få plats över de nya inbyggnaderna. 

Ett rundfönster vid södra korsarmen skulle belysas inifrån för att bättre sy-
nas av förbipasserande. Av denna anledning sattes tre spots upp i kronan framför 
södra entrén.  

Klimatstyrning, Rows, monterades i till kyrkans värmesystem. En givare för 
temperatur och luftfuktighet monterades under läktaren.  

Ljudanläggning 

Den befintliga ljudanläggningen och dess kablage revs. En ny ljudanläggning in-
stallerades med nya högtalare samt trådlösa sändare med räckvidd i kyrkorummet 
utom i gamla koret. Ett par högtalare monterades på läktarens undersida, i lång-
huset monterades två stora högtalare och på valvpelarna fyra mindre mot kors-
armarna i befintliga fästen. I kapellet monterades två högtalare på belysningsstati-
ven. Ny kabel till hörslinga monterades. Till kapellet drogs ledning till hörslinga 
fram utmed golvet till en förstärkare till hörslingan i skåpet för golvvärmen. 

För klockorna monterades ny kabel via befintlig håltagning intill västra 
valvkappan, bakom orgeln, till tornets tredje våning. En mikrofon monterades i 
trappan till tornets tredje våningsplan. Klockorna kommer att kopplas till Rows 
tidstyrningssystem. I sakristian placerades ljudanläggningen i ett rackskåp vilket 
kläddes in i en brädpanel och målades i samma kulör som inbyggnaderna. En 
antenn till den trådlösa mikronfonen i koret, antenn till styrning och router till 
ljudanläggningen målades i vit kulör (ursprungligen svarta) och placerades på 
ovansidan av sakristians skiljevägg mot långhuset.  

Dränering 

På grund av fuktproblem i golvnivå i norra korsarmen beslöt man att göra en 
dränering kring norra korsarmen för att leda bort dagvatten. En ansökan om till-
stånd för ingrepp i fornlämning gjordes till Länsstyrelsen som också omfattade 
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ledningsdragning för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Undersökning 
i samband med grävningsarbeten finns dokumenterade i rapport 2016:7 Skånear-
keologi. Dräneringen gjordes från stuprör vid norra korsarmens nordvästra hörn 
samt längs korsarmens utsidor fram till pannrummet. 

Vindsutrymmen 

För enklare tillgång till larmanordningen på vinden och besiktning av vindsut-
rymmena beslöt man att göra en dörröppning mellan tornets tredje våning och 
långhusvinden. Öppningen behövs också för att bekämpa en eventuell brand då 
den befintliga öppningen på norra korsarmens gavel är för liten. Efter tillstånds-
ansökan och beslut från länsstyrelsen kunde håltagningen genomföras. Denna del 
av tornmuren är belägen ovanför kyrkans tidigare västra gavelmur och därmed 
relativt sentida Ett hål i den 100 cm tjocka muren kärnborrades. Vid arbetet kon-
staterades att muren är mycket kompakt utan tydlig kärna och mycket sten och 
mycket hårt kalkbruk rakt igenom muren. Efter upptagning av hålet putsades 
smygarna och en brandklassad ståldörr klädd med fibercementskivor monterades 
i en dörrkarm av stål.  

Vinden kompletterades med belysning i form av enkla glasglober. El till be-
lysningen på vinden drogs via håltagningen vid västra valvkappan.  

Nya landgångar gjordes på vinden utmed sidorna i alla delar utom i koret. 
Landgångarna utfördes som enkla träkonstruktioner vilka fästes i taklaget. Takla-
get är av fur och relativt sentida utan risk för att infästningarna skadar äldre 
byggnadshistoriska lämningar.  

Över kapellet, det medeltida koret, gjordes inga eldragningar eller land-
gångar med hänsyn till det medeltida konstruktionsvirket som finns där. Enbart 
larm installerades över koret vilket drogs via sentida konstruktionsvirke.  

Övrigt 

Fönster och dörrar  

Ytterfönster kittades om med ett silikonbaserat kitt som håller bättre för tempera-
turskillnader. Ett par spruckna glasrutor, klarglas, byttes till nya rutor av maskin-
draget glas. Ytterdörrarna målades om på insidan i samma kulör som inbyggna-
derna i norra korsarmen och östra ytterdörren dvs. något ljusare grå kulör än den 
befintliga på norra och södra dörrarna.  
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Orgel 

Vid undersökning av orgeln efter renoveringen påträffades mögel. Orsaken till 
mögelpåväxten antogs vara att orgelhuset stått inplastat under en tid med dålig 
ventilation och hög luftfuktighet. En rengöring kommer att göras av orgeln.  

Bänkar 

Bänkarnas utsidor skulle bättringsmålas av konservator Hans Nilsson. Insidorna 
skulle bättras av målare (Sture Svensson Knislinge måleri) i kulörer och utförande 
som befintligt. Av tidsbrist inför sommarens aktiviteter beslöts att bänksitsarna 
kunde målas i en mer snabbtorkande färgtyp. I övrigt skulle lagningarna göras 
med linoljefärg. 

Textilförvaring 

I den gamla sakristian förvarades kyrkans textilier i ett högskåp från 1900-talets 
mitt. Detta togs bort vid renoveringen och församlingen ville inte återplacera det 
i den nya sakristian. Istället skulle ett förråd under läktaren iordningställas för 
förvaring av textilierna. Utrymmet skulle rengöras och målas med en färgtyp med 
låga emissioner (Wibo emulsionsfärg) De gamla upphängningsanordningarna för 
skrudar och stolor skulle placeras i utrymmet. För bättre luft och ventilation i 
utrymmet skulle en golvventil sättas igen, ventilationsöppning uppåt skulle nätas 
liksom nya ventilationsöppningar nedtill i utrymmet. Genom de nedre öppning-
arna kommer varm luft från intilliggande bänkvärmare in i utrymmet vilket tros 
ge ett gott klimat. Kyrkans vaktmästare uppmanas dock att vara uppmärksamma 
på dålig lukt och ventilation i utrymmet. Kompletterande uppvärmning kan be-
hövas i sådant fall.  

Iakttagelser under restaureringen 
I samband med installationer på vinden upptäcke man läckage från yttertaket. 
Röta finns i inbrädningen på korets södra sida samt i ränndalen mellan långhuset 
och tvärskeppet på sydvästra sidan. Läckage finns också vid den nordvästra ränn-
dalen. Skadorna kan behöva lösas akut under året. En besiktning har utförts av 
Kvidinge plåt som menar att kopparplåten är av god kvalitet men det tekniska 
utförandet är bristfälligt. Falsarna har slagits för hårt vilket lett till skador. Deras 
bedömning var att hela yttertaket behöver göras om. Yttertaket är enligt försam-
lingen lagt 1935.  

På vinden till det gamla koret påträffades vid besiktning en snedsträva med 
behuggning i form av sprättäljning. Tekniken att sprättälja är ålderdomlig och 
troligtvis rör det sig om ett ursprunglig eller romanskt konstruktionsvirke (1100 
eller 1200-tal). Takstolsvirket har ett mycket stort forskningsvärde och vid en 
framtida renovering är det av största vikt att inga ingrepp görs i taklaget och att 
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renoveringen går mycket varsamt fram. Även andra delar av kortaklaget kan san-
nolikt vara medeltida, troligen återanvända delar. 

Avvikelser från arbetshandlingar 
I koret togs inte skvallerhålen upp igen, istället avvaktar man för att se om det 
finns tekniska problem med klimatet före ytterligare åtgärder vidtas. Beslut togs i 
samråd med konservator. 

Istället för fönsterkonvektorer och väggradiatorer i koret har golvvärme in-
stallerats. Eftersom en klimatmätning ska utföras i koret kan det vara lämpligt att 
även utvärdera golvvärmens funktion och inställning i samband med detta.   

Kyrkans innerfönster återmonterades inte.  
Klimatstyrning (Rows) installerades i kyrkan.  
Landgångarna på vinden kompletterades och fast belysning i form av ljus-

glober installerades. I koret installerades inte belysning med tanke på det medel-
tida takstolsmaterial som finns där. Eluttag för att koppla in belysning mm har 
dock dragits fram till långhusvinden.  

Nya stolar beställdes utan samråd med antikvarisk medverkande.  

Återstående åtgärder 

Vid slutbesiktningen kvarstod inredning i norra korsarmen i form av stolar och 
bord. Knäfallen till koret var inte på plats i koret.  

Återplacering av altartavlan i kyrkan har inte utförts eftersom länsstyrelsen 
avrådde från att placera altartavlan i vapenhuset enligt förslag från församlingen. 
Istället kommer församlingen att lämna in en ansökan om att placera altartavlan  i 
församlingshemmet.  

Textilförrådet var ännu inte färdiginrett under läktaren.  
Rengöring av orgeln kvarstod.  
Klimatmätning ska enligt länsstyrelsens beslut utföras av koret under ett års 

tid för utvärdering. Detta sker genom loggning i Rows klimatstyrning.  
En äldre fönsterbåge av järn med blyspröjsat glas ska göras om till ett bord. 

Detta var ännu inte genomfört vid tiden för slutbesiktningen. Detta är inte en 
tillståndspliktig åtgärd.  

Bättringsmålning på bänkarna var kvarstår.  

Riktlinjer för framtida vård- och underhåll 

Det har konstaterats att kyrkans yttertak behöver renoveras inom en snar framtid. 
I samband med detta är det av största vikt att inga infästningar eller ingrepp görs 
i korets taklag. En utförlig dokumentation bör göras i samband med omläggning 
av kapell/kortaket. Mycket värdefull byggnadshistorisk kunskap om kyrkan riske-
rar annars att gå förlorad och en viktig del av kyrkans kulturhistoriska värden.  
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Den behuggna sandsten som togs om hand i samband med renoveringen 
ska sparas i kyrkan för framtiden. Denna utgör en viktig byggnadsarkeologisk 
artefakt.  

Innerfönstren har tagits bort och detta bör utvärderas efter en säsong. 
Eventuellt kan kapellets fönster behöva kompletteras med en kondensränna ef-
tersom detta saknas här.  

Valven och kalkmålningarna i kapellet är särskilt känsliga för klimatpåver-
kan. Klimatanläggningen bör framför allt utvärderas efter påverkan på kapellut-
rymmet. En jämn luftfuktighet på omkring 55 % luftfuktighet rekommenderas.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Munka Ljungbys kyrka har genomgått en omfattande invändig renovering, vilken 
pågått under ett års tid och har omfattat nio olika beslut från länsstyrelsen där-
ibland flera arkeologiska ärenden. Trots renoveringens omfattning har arbetet 
gått mycket smidigt med avstämning genom regelbundna byggmöten. Munka 
Ljungby är en relativt stor och aktiv församling vilket ställer stora krav på kyrko-
byggnadens funktionalitet. Församlingen har också varit delaktiga genom hela 
renoveringen. Endast några mindre detaljer återstod vid tiden för slutbesiktning-
en.  

Ombyggnaden har inneburit en stor påverkan på kyrkorummets karaktär. 
Framför allt har siktlinjen mot det gamla koret förbättrats så att dess medeltida 
karaktär får en större inverkan på kyrkorummet. Altarskiva, altaruppsats samt 
altarring och skranket mellan kapellet och koret har bevarats och åtgärderna kan 
därmed anses vara helt reversibla. Det nya korets moderna karaktär har förstärkts 
genom borttagning av altaruppsats och altare från 1900-talets mitt samt tillskott 
av nytt bordsaltare och knäfall. Borttagning av inventarier kan ses som en trend 
för tiden som eftersträvar enkelhet samt avskalade och nedtonade interiörer. 
Denna trend känns igen från tidigare renoveringsideologier exempelvis 1900-
talets tidiga år då det framför allt var nygotiken som rensades bort från kyrkorna. 
Eftersom stilrenoveringar förr eller senare alltid blir otidsenliga är det viktigt att 
ingrepp görs återhållsamt och att det finns möjlighet att återställa och återplacera 
det som plockas bort. Dokumentation av eventuella byggnadshistoriska spår är 
också mycket viktigt då denna information annars går förlorad.  

Långhuset och södra korsarmen bevarar ännu 1800-talets inredning som 
framför allt utgörs av bänkinredningen.  Norra korsarmen har getts en för vår tid 
anpassad inredning med pentry och sakristia som tillgodoser församlingens prak-
tiska behov i form av wc och pentry samt utrymmesbehov vid samlingar i kyrkan. 
Den nya inredningen har getts en diskret framtoning. De nya materialen, furu-
golv och gråmålade träväggar, ger en annan karaktär till denna del av kyrkan jäm-
fört med långhus och södra korsarmens bänkinredning. Den gråmålade inred-
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ningen knyter mer an till läktarbyggnaden. Kvaliten är genomgående hög på 
snickerier och utförande vilket bidrar till kyrkorummets kulturhistoriska värden.  

Vid rengöring av valven och putslagning av valvpilastrarna gjordes en del 
arkivforskning för att klargöra omfattningen av 1930-talets konservering och 
framtagning av målningarna. Genom den utförda konserveringen och arkivsök-
ningen har bättre kunskap om valven erhållits. Vidare har värdefull information 
om kyrkans historia erhållits genom undersökningen av gravvalven. Detta bidrar 
till att stärka kyrkans kulturhistoriska värden. Taklaget över kapellet har endast 
delvis och hastigt undersökts men genom tillgänglighet till vinden ges möjlighet 
att undersöka taklaget ytterligare. Den snedsträva som påträffats ge en viktig led-
tråd till kyrkans byggnadshistoria genom dendrokronologisk datering.  

 

Lund 160627 

Kerstin Börjesson  
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Handlingar med relevans för ärendet 
Rapporter 
Munka Ljungby 131:1 fornlämning 67, ombyggnad av kyrka, arkeologisk kontroll samt 
arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Skånearkeologi, Per Sarnäs, Rap-
port 2016:7 
 
Rapport för konservering i Munka Ljungby kyrka 2016, SKALK Hans Nilsson, Båstad 
april 2016.  
 
Länsstyrelsens beslut 
2016-03-21 Tillstånd till anordnande av inspektionslucka till gravkor,  

Dnr 433-4673-2016 
 
2016-01-25 Tillstånd till håltagning mellan torn och vind Dnr 433-35440-2015 
 
2015-11-12 Beslut om arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 

vid schaktning för spillvattenledning, Dnr 431-27347-2015 
 
2015-10-20 Tillstånd till borttagning av bänkar, ny ramp och nytt altare med 

knäfall, Dnr 433-28759-2015 
 
2015-08-05 Tillstånd till ingrepp i fornlämning nr 67 i Munka Ljungby socken 

med villkor om arkeologisk kontroll samt översiktlig dokumentation, 
Dnr 431-18832-2015 

 
2014-02-28  Beslut - Installation av stöld och inbrottslarm, dnr 433-2882-2014 
2014-03-17 Beslut - Installation av brandlarm, Dnr 4336918-2014  
 
2013-10-28 Beslut ändring av kyrkorum, dnr 433-25214-2012 
2013-10-28 Beslut konservering av kalkmålningar i Munka Ljungby kyrka 
 
Övriga handlingar 
Byggmötesprotokoll 1-15 från maj 2015-april 2016 
Utlåtande över slutbesiktning SB1 Peter Söderberg PS-konsult  
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Materialförteckning 
Enligt uppgift från entreprenör.  
 
Snickerier  Ottosson linoljefärg Pärlgrå NCS-kod: 1805-G88Y 
Väggar, valv långhus Kalkfärg våt (Weber) 
Väggar, valv korsarmar Kalkfärg våt (Weber) 
Väggar, valv kapell Sandkalk Målarkalk  
Väggar, valv vapenhus Sandkalk Målarkalk  
Pilastrar kapell putsbruk Våtsläckt kalk Målarkalk 
Målning pilastrar kapell Sandkalk 
Målning fönsterbänkar Jotun Premium Mur 
 
Golv norra korsarmen Baseco Classic Natur Furu varierande bredd 113,135. 

Golvet levererades färdigbehandlat med lut och linolja.  
 
Golv kapell  Randers Tegl Vindö 22 mm tjockt, 220 mm bredd. 
Sättbruk kapellgolv Höganäs FB1300 
Fogbruk kapellgolv KCC-vit 
  
Ytbehandling kapellgolv Monestir cottobello vattenbaserat naturlig försegling.  

Cottobello är en naturlig förseglig som tränger in i plat-
tan för att stoppa smutsen från att tränga in, och möj-
liggör våttorkning 
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Kapellet/ gamla koret före renoveringens början. På bilden till höger syns kapellets sydöstra pilaster.  

 

     
Väggar och valv var mycket smutsiga och mögelpåväxt fanns. En putsskada fanns intill sydöstra pilastern.  

 

     
Valvpelarna är uppbyggda på flata stenhällar. En sandstenskvader påträffades under golvet.  
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Längs södra muren fanns flata stenhällar cirka 30 cm under den gamla golvnivån. Kapellet sett mot öster efter borttagning 
av betonggjutning och makadam. 

 

 
Gravvalvet som blev synligt efter borttagning av betonggjutning och makadam. Valvövertäckningen var riven sedan tidigare. 
I bildens övre vänstra hörn syns ledningar för avlopp och vatten vilka revs.  
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Sydöstra valvpelaren efter borttagning av cementhaltigt bruk och diverse olika lagningsmaterial.  

 

     

    
 
Bilden ovan visar kapellet mot norr, värmeslingor för 
golvvärme på frigolit. Rörledningarna på väggen är 
fördelarrör till värmen. Ovan till höger syns provstryk-
ning av färg till kapellet. Färgprovet nederst till höger 
valdes som väggfärg i kapellet och i vapenhuset. Den 
nedre bilden visar munstycket till utsugningsröret för det 
aspirerande larmet i kapellets valvkryss.  
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Skåp för att dölja rör till golvvärme i kapellet samt lucka till en av ellådorna i golvet 

     
Det färdigrenoverade koret sett mot väster. Pilastern i sydöstra hörnet. Till höger i bild syns ett av stativen för belysningen.   

  Färdigrenoverat kor i maj 2016.  
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Norra korsarmen före renoveringen var möblerad med bänkinredning. Vy mot nor.  

 

 

Efter borttagning av bänkarna i norra korsarmen. Vy från väster.  



 

25 

 

Håltagning i norra korsarmens golv där ett ljusschakt till gravvalv påträffades.  

 

      

Ledningsdragning i norra korsarmen, till höger syns utgång för avlopp vid norra väggen.  
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Stommen till inbyggnaderna under uppbyggnad. Vy från 
öster. Bilden nedan är en detalj av golvet. Nedersta bilden 
visar inbyggnaden av sakristian under uppbyggnad.  



 

27 

 
Nytt pentry och wc under uppbyggnad. Vy från nordost.  

 

 
Inbyggnaderna i norra korsarmen sett från orgelläktaren. Krönlisten är inte färdigmålad på denna bild. 
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Den färdiga sakristian vid slutbesiktningen. Vy från väster.  

 

     
Sakristian och ljudskåpet i dess västra hörn. Till höger norra entrén till korsarmen.  
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Norra ljusschaktet till gravvalvet och till höger den lucka som ordnades i golvet till öppningen. Luckan plomberades.  

     
Pentry och nytt handikappwc i norra korsarmen. 

 

Norra korsarmen vid slutbesiktningen. Mitt i bilden syns rampen till koret.  



 

30 

 
Altaret och altaruppsatsen i koret vilka togs bort under renoveringen.  

 

 
Nytt bordsaltare i koret.  



 

31 

 
Koret sett mot kapellet i öster efter utförd renovering.  

 

     

Efter rengöring i vapenhuset framträdde en underliggande gul färgnyans. Vapenhuset sett mot norr vid utförd ommålning.  
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Vapenhuset mot öster efter utförd renovering. Larmterminal monterades på läktarens panel i vapenhuset (till höger i bild).  

 

 
Larmdon monterade under läktaren på västra väggen. Till vänster på samma vägg sitter en temperatur och luftfuktighetsgi-
vare till klimatanläggningen.  
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Till vänster: Larmcentral i pannrummet. Till höger: Ovan läktaren intill tornbågen fanns en befintlig kanal för lednings-
dragning vilken utnyttjades för belysning, ljud och larm på vinden.  

 

       

Vinden före tillägg av landgångar. Till höger syns mur mot tornet där ny ingång gjordes.  

 

     

Nya landgångar på vinden gjordes som en enkel träkonstruktion.  
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En ny öppning gjordes mellan torn och långhusvind för tillgänglighet till kyrkvinden. Bilden till höger visar hur kompakt 
tornets murverk är.  

 

     
Den nya öppningen till långhusvinden. Till höger syns larmcentralen i tornet.  



 

35 

 
Rördragning till det aspirerande larmet på långhusvinden.  

 

 
Rördragning för larm på korvinden.  
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Några av kyrkans högsta kulturhistoriska värden ligger i dess byggnadshistoriska detaljer såsom ett romansk stödben av ek 
på kapellvinden med behuggning i form av sprättäljning. Til höger syns ytterligare medeltida takstolsmaterial.  

 

 
En inmurad ekbjälke över kyrkans triumfbåge kan ha hög ålder och bör dateras genom dendrokronologi.  
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