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Sammanfattning av utförda åtgärder 
Stora Herrestads kyrka har genomgått en utvändig renovering under 2016. Start-
möte hölls i februari 2016 och slutbesiktning hölls den 2 november 2016. Arbe-
tena omfattade omläggning av yttertak, lagning på taklag, eldragning på vind, put-
slagning och ommålning av fasader, samt ommålning fönster och dörrar. I sam-
band med borttagning av löst bruk gjordes misstaget att även blästra tornkolon-
etter av sandsten. Detta ledde till att en undersökning av dessa gjordes av sten-
huggare och konservator som utgångspunkt för en eventuell skyddsmålning. Ef-
ter putsnedtagning gjordes en murverksdokumentation vilken kompletterar tidi-
gare gjorda undersökningar av kyrkan. Inför arbeten på vinden gjordes bedöm-
ningen att bevarad medeltida puts med kalkmålning behövde fästas och täckas 
över för att inte ta skada. Arbetet utfördes av konservator. Antikvarisk expert har 
medverkat före och under arbetet samt deltagit i möten och vid besiktningar. 

Administrativa uppgifter 
Objekt   Stora Herrestads kyrka 
Socken   Stora Herrestads socken 
Kommun   Ystad kommun 
Länsstyrelsens diarienummer Dnr 433-16770-2014 
Regionmuseets diarienummer L12.30-349-14, 1351 
Byggherre/beställare Stora Köpinge församling 
Tillståndshandlingar  Danewids ingenjörsbyrå AB  
Projektledare   Danewids ingenjörsbyrå AB  

Niclas Hansson   
Entreprenör   Rose Bergström och Son AB 
 Tak   Sydskiffer 

El  Elan Ystad 
 Konservering  Skånes målerikonservatorer 
 Plåt  Gottskärs plåtslageri AB, Gary Frank 
Byggnadstid 2016 feb-2016 nov  
Slutbesiktning 2016-11-2 
 Besiktningsman Peter Söderberg 
Bidrag till kulturmiljövård Kyrkoantikvarisk ersättning  
Antikvarisk medverkan Regionmuseet /Landsantikvarien i Skåne 

genom Kerstin Börjesson 
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet 
Stora Herrestads kyrka tillhör en av de äldsta kyrkorna i Skåne. Kor och långhus 
anses ha uppförts under tidigt 1100-tal. Genom utgrävningar har det konstaterats 
att kyrkan aldrig har haft absid. Gravar som är äldre än kyrkan vid dess norra sida 
kan tyda på att en äldre träkyrka funnits på platsen. Kyrkans västtorn tros vara 
uppfört vid 1100-talet slut. En nykyrka i form av ett tvärskepp mot norr uppför-
des omkring 1750. Kyrkan har tidigare haft ingång via ett sekundärt vapenhus i 
söder vilket revs 1821. Samtidigt togs en ny dörr upp i väster och en dubbel 
tornbåge revs och gjordes om till en öppning. Emporöppningar mellan torn och 
långhus togs också bort vid detta tillfälle. Kyrkan genomgick en större renovering 
kring 1880 då yttertaken lades om med skiffer på öppen läkt och nytt taklag. I 
tornet bevarades det gamla taklaget. Tunnvalvet i tornet och kryssvalvet i koret 
revs och ett nytt kryssvalv slogs över koret. Långhusvalven murades delvis om. 
Stora spetsbågiga fönsteröppningar tillkom vid denna tid men murades om under 
1927 då nuvarande träfönster sattes in. Taket renoverades 1959.  Under 1975 
målades fasaderna med plastfärg vilket ledde till svåra putsskador på kyrkan. En 
putsrenovering samt dränering utfördes 1982-1983 då även yttertaken sågs över. 
Senaste yttre renovering gjordes 1994 då kyrkan putslagades och avfärgades. En 
dränering kring kyrkan med ny dagvattenledning utfördes 1963. Enligt förfråg-
ningsunderlaget utfördes ytterligare dränering på 1980-talet samt senast på 2000-
talet runt långhusets norra delar.  

Skadebild/Motiv till åtgärder 
Kyrkans exteriör hade inga omfattande skador men ytskikten och yttertak behöv-
de förnyas. Skiffertaket över kyrkans samtliga delar ligger på öppen läkt utan un-
dertak eller papp. Takfoten, fotrännor och stuprör var av koppar. På tornet fanns 
hängrännor av koppar. Såväl plåtning, avvattning och skiffer var för dåligt för att 
återanvändas. Vinden skulle också kompletteras med landgångar och belysning.  

Utförda åtgärder 
Renoveringen gjordes under vår och sommar där lågdelarna täcktes in under ett 
plasttak. Arbetet gick mycket smidigt då det var lätt att röra sig genom alla vinds-
utrymmen. Arbetena började med omläktning av tornet och blästring av fasader-
na i mars månad. Sommaren var varm och torr.  

Yttertak 

Det gamla skiffertaket med format 600 x 300 revs liksom takfönster av gjutjärn 
och den gamla läkten. De två bästa takfönstren lades upp på vinden för att spa-
ras.  

Den befintliga skiffern var skör och kunde inte återanvändas. Alla takytor 
lades om med ny skiffer (storlek 500 x 250 mm). Skifferplattorna fästes med spik 
och stormklammer i nederkant.  
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All ny plåt hängskivor, vinkelrännor, fotplåt och fotrännor lades om med 
kopparplåt. Den befintliga nockplåten var vikt över en rundad nockläkt och and-
kantad mot plattorna. Den nya nockplåten utfördes enligt modell från Östra 
Sönnarslövs kyrka, se bild i bilaga 2. 

Hängskivan, vid gavlar, utfördes cirka 30-40 mm högre än befintlig med en 
totalhöjd på 150mm (tidigare 120mm). Eftersom väggen inte var rak vid gaveln 
blev skifferläggarna tvungna att kapa en del plattor mot gavelsidan. De smala 
plattorna är extra känsliga för vind. Vindpåverkan i kanter, takfot och zon är ca 
60 % högre än övriga ytor. Av denna anledning drogs hängskivan ut 50 mm på 
skiffertaket för att låsa kapade skifferplattor. Nederkanten på hängskivan utfördes 
med uppvik.  

Det gamla yttertaket var lagt utan ståndskiva mellan mur och yttertak. Det 
nya taket lades på samma sätt med en putskant mot mur. 

Fotplåten utfördes med nedknäckt kant och omslag.  
De befintliga fotrännorna var av stålplåt av en modern typ med synliga kro-

kar. Den gamla fotrännan hade en mer rak form, med invik upptill, än den run-
dade formen som är mer vanlig. Rännan utfördes enligt den befintliga formen 
men med dolda krokar inklädd i kopparplåt i rostfri stomme. Fotrännorna hade 
ett fall på 1:40 och de nya gjordes med samma fall och cirka 10 cm höga.  

Stuprören på kyrkan behövde bytas ut. Till en början diskuterades att mon-
tera kopparplåt i de övre delarna och brunmålad plåt i de nedre partierna. Det 
händer dock att rören ändå stjäls i tron att de är koppar. För att undvika onödiga 
skador på puts och murverk beslöt man att instället montera målad plåt. Koppar-
rännor och stuprör bedömdes inte vara en viktig del av kyrkans karaktär. Grå 
eller vit färg diskuterades. Åtgärden kommunicerades med länsstyreslen som be-
dömde att nytt material och färg var ok (mailsvar 2016-06-10 Agnes Kempe). 
Stuprör målades i samma kulör som fasad, gräddvit. 

Ingången till koret är en sekundär öppning möjligen tillkommen när valven slogs över kyrkan. Till vänster syns ett 
avtryck efter en tegelsten med tassavtryck.  
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I ljudöppningarna låg en vitmålad plåttäckning med lång utkragning och 
fönsteröppningarnas solbänkar var täckt av gråmålad plåt.  Plåten rätades upp där 
så behövdes och målades om likt befintligt.  

Taklag och vindsutrymmen 

Vind och murkrön städades från skräp som fåglar dragit in. En del äldre bygg-
nadsmaterial såsom takpannor och formgjutet valvtegel påträffades. I öppningen 
till koret syntes ett avtryck från en djurtass, troligen hund, i bruket från en bort-
fallen tegelsten. 

För enklare tillträde till långhusvinden från tornet gjordes en anpassning av 
den västra takstolen på långhuset, mot tornmuren. Ett hanband framför ingången 
till långhusvinden togs bort och ersattes ett lägre hanband. Hanbanden fogades 
samman med sparrarna likt befintligt. Arbetet utgjorde en ändring till handlingar-
na och godkändes av länsstyrelsen. I långhus och korsarm byggdes landgångar 
över hanbanden. Enkla skyddsräcken intill landgången gjordes av ribbor fästade i 
läkt och taklaget. Vid ingången till långhuset från tornet samt vid nedgång till 
korvindens öppning gjordes en stege av ett sluttande plan med stegpinnar. På 
koret gjordes en enkel plattform nedanför öppningen till långhuset. I övrigt gjor-
des landgång av plank på hanbanden och i öster en stege av trä.  

På långhuset fanns rötskador på sparrarna i västra takstolen intill tornet. 
Övre delarna av sparrarna byttes och sparrarna skarvades med nytt virke. Röt-
skadat virke i sparränden, stickbjälke och stödben ersattes också med nytt i andra 
takstolen under södra takfallet och nedre delarna av takstolen under vinkelrännan 
mellan långhus och nykyrka. På korets norra sida fanns en rötskadad stickbjälke 
som byttes i sin helhet och nedre delen av sparren lagades i med nytt virke.  

Intill skorstenen i tornets norra gavelmur undersöktes virke till en 
långrem/dragbjälke. Eftersom bjälken låg inmurad intill skorstenen plockades 
tegel ned för att frilägga bjälken. Detta murades inte upp igen. Bjälken som var 
rötskadad mot norra muren skarvades med nytt virke och ett dragjärn som var 
avbrutet byttes ut till lika befintligt. Ankarjärnet i fasaden återanvändes.  

Elen på vinden drogs framför allt längs läkten i takfallens insida. Vid in-
gången till koret kramlades ledningar fast genom spikning i murverket. Detta 
ändrades sedan efter påpekande av medverkande antikvarie till fäste i ribbor längs 
gavelsidorna och i öppningen mellan kor och långhus. Ribborna fästes i lämpligt 
takstolsvirke och i läkten. Vid arbeten på vinden rasade några stenar i den sekun-
dära ingången till korvinden från långhusvinden. Skadan reparerades inte.  
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Kalkmålningar och puts ovan valven 

I samband med kunskapsprojekt för medeltida timmerkonst och kalkbruk, finan-
sierade av Lunds stift besökte kyrkan undersöktes kalkmålningsrester på vinden 
ovan valven. Dessa bedömdes vara i akut behov av kantfästning av konservator 
vilket behövde göras innan takarbetena påbörjades. Arbetet utfördes av Skånes 
målerikonservatorer och därefter gjordes en tillfällig övertäckning av väggpartier 
med målningar för att skydda dem under renoveringen.  

Fasader 

Algbekämpning på fasaderna gjordes med natriumhypoklorit. Putsskadorna såg 
till en början begränsade ut men ytterligare putsnedtagning blev nödvändig på 
framför allt kor och tornets norra sida. Skadorna var begränsade till fönstrens 
underkant. En del hård puts i dessa partier tyder tidigare haft mycket problem 
och kan även vara en orsak till att putsen fäster dåligt. Totalt behövdes cirka 
120kvm putsas om.  

Vid undersökning av muröppningarna på kyrkan efter blästring konstatera-
des att fönsternischerna eventuellt har varit målade i kimrök/blågrått. I västporta-
len påträffades beige och terrakottafärgade fragment. Utifrån dessa färgprover 
togs ny färgsättning fram till portalen i sandstenskulör (målarkalk 7168). Samma 
färgnyans användes till kolonnetterna och ljudöppningarna i tornet. Övriga föns-
ter och dörröppningar vitkalkades i samma nyans som fasaderna nyans 003. 
Sockeln avfärgades i grått (målarkalk nyans 7159).  

Ankarjärn i fasaden målades i rostskyddsfärg och svart täckfärg. I tornets 
fasader mot söder och väster fanns mätdubbar av järn monterade. Dessa målades 
först svart likt övriga järndetaljer men skulle sedan målas om i vitt för att synas 
mindre. Detta har dock inte utförts. 

Nyfunna kalkmålningar över korvalven. 
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Tornkolonetter 

På grund av att tornkolonnetterna av misstag blästrades i likhet med övriga fasa-
der blev det aktuellt att undersöka deras status. Tornkolonetternas åttkantiga pe-
lare är av kalksten medan kapitälen är av sandsten. Kolonnetterna bär upp ett 
tympanon med två rundbågar.  Kalkstenen såg ut att vara i bra skick medan om-
fattande vittringsskador och äldre lagningar syntes på sandstenskapitälen. Kolo-
netternas form är svåra att tyda men troligen har de varit behuggna med ett slags 
flikiga växtornament. Liknande dekorelement finns exempelvis i Dalby kyrka. 
Stenhuggare David White kontaktades för att göra en besiktning och få råd angå-
ende konservering. David föreslog att målning med oljefärg kunde skydda stenen. 
David konstaterade också att kolonnetterna troligen är bärande i öppningen utan 
i första hand har en rent dekorativ funktion.  

Eftersom en tät oljefärg skulle kunna orsaka mer skada en nytta togs även 
kontakt med Skånes målerikonservatorer för ytterligare synpunkter till vårdåtgär-
der och för att undersöka om det fanns eventuella färgspår ombads Skånes måle-
rikonservatorer att göra en undersökning. Inga ursprungliga färgspår kunde på-
träffas och bedömning var att kolonnetterna ursprungligen kan ha varit omålade 
för att synliggöra konstrasten mellan den mörkgrå kalkstenen och den ljusa sand-
stenen. Spår av kimrök kunde konstateras på kolonnetterna samt även beige kulör 
inne i nischens sidor. Konservatorernas rapport finns bifogad i rapportens bilaga 
5. För att skydda framför allt sandstenen som är mest känslig för vittring beslöt 
man att slamma över kolonnetterna tunt med kalkfärg. Förslag till övermålning av 
kolonnetterna i färgnyans som överensstämde med sandstenen och kalkstenen 
diskuterades liksom vitkalkning likt tidigare och övermålning i en sandstenskulör. 
Slutligen valde man att måla om kolonnetterna i den beigea sandstensfärgen som 
även valdes för västportalens omfattning. Tanken var också att framhäva kolon-
netterna mer genom färgsättningen. Däremot skulle inte hela nischen målas med 
kalkfärg för att möjliggöra framtida färganalyser inne i nischen. Övermålning 
gjordes ändå genom misstag av byggaren vilket är olyckligt då det döljer äldre 
färglager.  

Fönster och dörrar 

Fönsterbågarna och dörrar målades om utvändig i neutral grå kulör S3500-N ef-
ter tidigare färgsättning som dock bleknat betydligt. Ljudluckorna brunlaserades 
likt befintligt. 

I norra korfasaden påträffades en igensatt fönsteröppning från 1800-talets 
slut. Fönsteröppningen var vid närmare undersökning helt intakt bevarad med 
fönsterbåge av järn och glas. Bågen är uppbyggd av en stomme med dubbla 
plattjärn som bultats samman med blyspröjsat glas emellan. På ett av järnen fanns 
en stämpel från Ystad metallverkstad (se bild nästa sida). Endast ett sprucket glas 
fanns. Efter samråd med länsstyrelsen beslöt man att ta fram fönstret igen. En 
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konsekvensbeskrivning till åtgärden lämnades också av antikvarie. Fönsterbågen 
togs endast fram utvändigt. Friläggning på insidan och montering av innerbåge 
kommer att ske i samband med invändig renovering 2017. Utvändigt lagades ett 
glas och bågen målades i svart kulör.  

Byggnadsarkeologiska iakttagelser 
Vid putsrenovering av kyrkan 1983 dokumenterades murverk på i stort sett hela 
långhusets södra sida. Delar av muren på långhusets norra, korets södra och östra 
sidor dokumenterades. Tornets murverk verkar inte ha varit lika exponerat vid 
renoveringen eller så hann man inte dokumentera detta. Trots de detaljerade 
uppmätningarna saknades uppgifter om äldre puts- och färglager samt beskriv-
ning av murverket. Den nu aktuella renoveringen blottlade också en del murverk 
som inte var synlig under 1983 års renovering. En dokumentation av tornets 
norra sida gjordes där murverket var frilagt. Även andra delar framför allt på ko-
ret som inte tidigare dokumenterats frilades från puts. Av tidsbrist fotograferades 
endast dessa ytor. Prover på puts och murbruk samt en puts- målningsstratigrafi 
gjordes. På korets östra sida påträffades en sandsten med något som såg ut som 
ristningar. Dessa har inte kunnat tydas men finns dokumenterade på foto. Utifrån 
undersökningar och fotografier tycks korets murverk vara delvis ommurat/lagat 
framför allt på södra och östra sidan. Skiften ligger ojämnt med olika stora sand-
stenar. Även långhusets sydöstra hörn förefaller ommurat/lagat. 

Vid undersökning av murverket i långhus, kor och torn kunde den tidigare 
antagna byggnadshistoriken bekräftas. Tornet och långhus/korets murverk har 
mycket olika karaktär. Kor och långhus är murade i förband och har tillkommit i 
samma byggskede. De är också helt byggda i sandsten utan sockel medan tornet 
är nästa helt byggt i kalksten med inslag av sandsten. Tornets sockel mycket väl-
arbetad och vackert profilerad, idag endast delvis bevarad under en tjock cement-

Framtaget järnfönster på korets norra 
sida. Fönstret sattes möjligen igen för att 
få plats med triumfkrucifixet på korets 
innervägg.  
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gjuten sockel. Vid undersökning kunde också konstateras att tornets murverk inte 
är murat i förband med långhuset. Syd- och nordportal ligger endast en meter 
från tornets gavelmur vilket är närmare västmuren än vad som är vanligt. På 
långhusets norra sida kunde ingen tydlig hörnkedja skönjas i hörnet mellan torn 
och långhus. Dessa egenheter kan förklaras av att långhusets äldsta västgavel har 
rivits helt eller delvis i samband med byggandet av tornet. En annan iakttagelse 
som gjordes var ett utskjutande murparti i form av ett listverk på västtornets 
östra mur intill långhusets nordvästra murkrön. Likadana listverk kan jämföras 
med korets östra hörnkedjor och finns även på Ramsåsas kyrka väster om Tome-
lilla. Detaljen är relativt ovanlig och borde kunna användas för stilhistorisk date-
ring och kanske identifiering av en bygghytta. Listverk finns också på korets 
nordöstra hörn. Detta kan dock förklaras genom att delar av östgavelns norra 
hörnkedja tycks ommurad upptill.  

Långhusvalven revs enligt uppgifter i underhållsplanen i samband med om-
byggnaden på 1800-talet. Vid närmare undersökning av valven kan det dock kon-
stateras att endast de mittersta valvkappor mot öster och väster murades om. 
Dessa är murade med sentida tegel och saknar den förtjockning som de äldre 
kapporna har ned till valvbågarna. De äldre bevarade valven är helstensvalv dvs. 
murade med en tegelstens tjocklek, vilket brukar anses vara ett tecken på hög ål-
der. Valven har troligen tillkommit under 1300-talet vilket också valvribbornas 
form tyder på. Korvalven är i sin helhet från 1800-talet. 

Avvikelser från arbetshandlingar 
Stuprör av koppar byttes till målad plåt. En igensatt fönsteröppning i korets norra 
sida togs upp utvändigt. Äldre färgsättning till dörrnisch mot väster togs upp. 
Kolonnetterna målades i samma kulör för att understryka att dessa är av na-
tursten. Hanband vid västra takstolen över långhuset flyttades.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Den yttre renoveringen av kyrkan har gått lugnt och sansat till med gott samar-
bete mellan alla inblandade under arbetets gång. Anpassade lösningar för minsta 
möjliga påverkan på kyrkans kulturhistoriska värden har gjorts exempelvis vad 
gäller tillgänglighet på vind och yttertakets plåtning. Församlingen har varit i hög 
grad delaktiga i alla beslut som tagits. Församlingens önskemål vad gäller färg-
sättning och återupptagande av fönstret till koret har kunnat uppfyllas. Blästring-
en av kolonnetterna var ett tråkigt misstag men tack vare entreprenörens erfaren-
het av arbete med natursten orsakades troligen ingen större skada. Rengöringen 
gav också möjlighet att undersöka kolonnetterna närmare. Till kyrkans byggnads-
historik kan värdefull kunskap om valven och tornets byggnadshistoria läggas. 
Upptäckten av kalkmålningar på korvinden var också viktig. Både korvindens 
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putsytor och putsytor på långhusvinden bör skrivas in i kyrkans underhållsplan. 
Arbetet med ytteryttertaket, plåtning och lagningarna på vinden bör särskilt lyftas 
fram som ett gott hantverk. Hela kyrkan har fått ett lyft genom den yttre renove-
ringen.   
 

Lund 2017-05-29 

Kerstin Börjesson 
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Bilaga 1 Materialförteckning 
 



 

15 

Bilaga 2: Bilddokumentation av utförda arbeten 

  

Korets yttertak före renoveringens början. Takfönstret i norra takfallet togs bort.  

  

Takytor på kyrkans lägre delar sedda från tornet före skyddsintäckning vid renoveringens början.   

  

Fotränna och fotplåt före renoveringen, vy från korets sydöstra hörn. Till höger tornets gavel.  
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Principskiss till den nya fotrännan till vänster, modellerad efter den gamla, och ny fotplåt till höger.  

 

    

Fotrännan under uppbyggnad. Notera att stommen i fotrännan är stålplåt som kläddes in i kopparplåt.  

 

  

Till vänster: Vattenutkastare under uppbyggnad. Höger bild: Anslutning mot mur gjordes med putskant.  



 

17 

 
Plåtdetalj från föregående renovering 1983 av Sven-Åke Dahlberg och Benny Mårtensson. 

  
Hängskivan drogs ned något på fasaden för att bättre stå emot vindlaster. Bilden till vänster visar den gamla hängskivan och hängskivans 
nya längd. Till höger principskiss till hängskivans konstruktion. 

 

Den gamla nockplåten var vikt och spikad till en nockläkt. Nytt utförande visas på vänster bild. Den två bilderna till höger visar nock i 
mötet mellan västra och norra takfallet.  
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Slutligt utförande på fotplåt/ränna och nockplåt. Till vänster korsarmens nordvästra hörn samt höger bild takfoten över långhuset.  

  

Stuprör gammal modell till vänster och nytt vattenavledningssystem till höger.  

 

Korets östra fasad efter utförd renovering.  
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  Tornets taklag sett från sydost.  

  

En dragbjälke i tornets norra sida var i dåligt skick och fick skarvas med nytt virke. Se skiss.  

  

Vy över torntaklaget mot norr där en dragbjälke låg inmurad i rökgången till en gammal skorsten.  
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Taklag och befintlig läkt på koret. Rötskadad stickbjälke på koret.  

   

 
Mittersta bilderna till vänster och höger visar koret och nykyrkan från norr. Nedre bilden visar nykyrkans taklag sett från söder.  
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Takstolsarbeten 

 

  

Nytt nedre handband enligt skiss ovan samt till höger skarvad sparre mot norr och sammanfogning med nytt hanband.  

         

Nytt sparrvirke i de två norra takstolarna mot väster, sammanfogning i nock samt nedre partier av sparrarna.  

På långhuset togs ett hanband 
framför ingången till långhuset bort 
och ett nytt placerades i nivå över 
valven för bättre tillgänglighet. Den 
norra sparren skarvades i med nytt 
virke. I andra takstolen från väster 
på långhuset lagades sparren i med 
nytt virka och bultades samman 
med plattstål.  
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Långhusets andra takstol från väster skarvades nedtill under södra takfallet med nytt virke.  
 

 

 

                   

Takstolen under vinkelrännan mellan nykyrkan och långhuset samt korets nordvästra takstol skarvades nedtill med nytt virke.   
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Tillgängliganpassning samt eldragning vind 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Landgångar gjordes på långhus och nykyrkan enligt samma princip, se vänster bild vilken visar nykyrkan sett mot norr. Höger bild och 
mittbild visar trappan vid ingång från tornet. 

    

En plattform byggdes vid korets västra sida med aluminiumstege ned till valven mot norr. Konstruktionen fästet i taklaget. Vid korets östra 
sida gjordes en trästege ned till valven.  På koret gjordes inga skyddsräcken.  

       

Elen fick dras om då den hade spikats på mur. Till höger syns nytt utförande där elen drogs på träribbor utan förankring på muren.   
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Tornkolonnetterna 

 

 

  

Till vänster: den södra och bäst bevarade tornkolonetten före arbetets början. Till höger : tornkolonnetten efter blästring.  

   

Till vänster: samma kolonnett sett från norra sidan. Till höger: kolonnetten efter ommålning.  
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Fasader och färgsättning 

 

  

Till vänster: färgprover till fasadens färgsättning. Till höger : slutlig färgsättning av västportalen samt sockeln och fasader.  

 

  

Kyrkan från söder efter slutförd renovering i september 2016. Stuprör målades i samma färg som fasaden. 
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Kyrkan sedd från öster och tornet från norr efter utförd renovering. 

  

Framtaget fönster i korets norra fasad. Mittbilden visar ett av nykyrkans träfönster.  
 

   

Tornkolonnetterna målades i samma färg som västportalen och framträder bättre efter denna färgbehandling. Ett välbevarat parti av sockelns 
ursprungliga rundstavsdekor lämnades utan den kraftiga betongövergjutningen.  
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Övriga byggnadsarkeologiska iakttagelser  

 

 

I östra kormuren påträffades ristningar i sandstenen. 

 

   

Listverk på tornets nordvästra fasad.         Motsvarande listverk syntes även på tornets sydvästra sida.  
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Till vänster: listverk vid korets nordöstra hörn. Eventuellt sekundärt. Till höger: listverk i kyrkans tornbåge.  

 

 
Till vänster: Detalj av valvbåge mellan långhus och kor sett från korvinden. I valvbågens sidor har det enligt Brunius beskrivning från 1800-
talet funnits kolonnetter med bladkapitäl. Bilden till höger visar rester av det tunnvalv som täckte tornets bottenvåning, sett från en sidovind 
intill orgelläktaren.  

 

  
En del byggnadshistoriska detaljer påträffades vid renoveringen. Till vänster syns profiltegel och till höger taktegel från okänt tegelbruk.  
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Långhusets östra gavel, triumfbågsmuren. Inga spår av kyrkans ursprungliga triumfbåge syntes ovan valven. Denna verkar vara helt bortbru-
ten eller igenbyggd med tegel. Tegelmurningen kan ha skett i samband med att de medeltida valven byggdes på 1300-talet.  

 
Romansk fönsteröppning på långhusets södra sida. Sett från norr.  Valven över långhuset är delvis medeltida, sannolikt slagna under 1300-
talet då även målningar av Snårestadsgruppen tillkom. Valvkapporna mot sidorna är medeltida medan mittkapporna i bilden är från 
1800-talet 

  

Fin medeltida putsyta inne i fönsternisch ovan valven på långhusets södra sida. 

  



 

30 

Bilaga 3: murverksdokumentation 

  
 
 

 

 

 

Till vänster: Uppmätning av korgaveln från 
1983 av Karna Jönsson med 2016 års 
putsnedtagning markerat med rött. Ritning 
bearbetad av författaren. 

Nedan och överst fotodokumentation av 
murverket efter putsnedtagning. Översta 
raden visar koret från sydöstra hörnet. Bil-
derna är något överlappande. Nedre raden 
visar korets fasad från mitten och mot norr.  

Korets murverk tycks delvis vara ommu-
rat/lagat framför allt på södra och östra 
sidan. Skiften ligger ojämnt med olika stora 
sandstenar.  
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Uppmätning av korets södra fasad 
1983 av Karna Jönsson med 2016 
års putsnedtagning markerat med 
rött. Pil markerar läget för provtag-
ning och undersökning av bruk och 
färglager. Ritningen bearbetad av 
författaren. 

Nedan visas fotodokumentation av 
korets södra fasad. Nedre bildraden 
visar fasadens högra/östra parti. 
Bilderna är något överlappande. 
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Fotodokumentation av norra korfasadens murverk.  

  

Uppmätning av norra korfasaden 1983 av Karna Jönsson med 2016 års putsnedtagning markerat med rött. 
Ritningen bearbetad av författaren. Nedan foto av norra korfasaden under renoveringen.  
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Norra tornfasaden efter putsnedtagning. En murverksdokumentation av denna yta gjordes.  

 

 
Uppmätning av tornets norra fasad. Omfattande foglagningar med olika typer av bruk fanns i murverket. Ett par sprickor med lagningar 
fanns intill östra och västra hörnkedjorna.  



 

34 

Bilaga 4: Puts/bruksdokumentation 
Hörnet långhus torn norr Datering Prov 
1 Gulvit puts knottrig, rund ballast 10-0,3 mm, halm eller 
och hår inblandat  

  

2 Ev. brunbeige kalkning (kan vara missfärgning)   
3 Liknande 1   
4 Vit kalkning   
5 Gråvitt putsbruk smuligt <1 mm-0,3 mm ballast svart, 
kantig, skiffer? Kalkklumpar  

  

6 Spritputs   
7 Gult färgskikt guldockra nyans S2020-Y30R 
  

1800-tal mitt 
ca 

 

8 Ett par vit-beige kalkningar Tidigt 1900-
tal? 

 

9 Nutida bruk ytterst spritputs 1980  
   
 
Kor söder hörn kor – långhus östra gavel Datering Prov 
1 Gråvitt hårt fett bruk, stora träkolsbitar, kalkklumpar 6 
mm stora,  
Ballast fin-grov mindre än 4 mm -10 mm, kantig ballast 

Kan vara ur-
sprungligt 
1100-tal 

I 

2 Brunt bruk, väldigt fett, hårt, lagning eller putsning?, ca 12 
mm tjockt pålagt, kantig-rund ballast kv./fältsp. brunsvart, 
organiskt inblandning halm/kvistar. Ser kvastat ut. 

Ursprunglig 
murfog 

II, III, IV,V, 
VI 

3 Gräddfärgat 1,5-2 cm tjockt,  
finkornig ballast <2 mm, gråbrun-röd, rund/kantig kv-
fältsp, ev kol 

  

4 Vit kalkning på ytan av 3  
  

  

5 Gul-brunt bruk, fett, hårt, kalkbruk, kvistbitar,  
Ballast kant/rund, svart skiffer? <2 mm, inslag -8 mm, hå-
rinblandat/ halm. Jfr prov XI LH-Gavel 

Före korsar-
mens tillbygg-
nad. 1600-tal? 

 

6 Magrare kalkrikt grågräddvitt, 8 mm tjockt,  
Ballast svartbrun, rund/kantig, < 5mm 

  

7 Vitkalkad yta på 6  
 

  

 
Torn – norra sidan, exteriör Datering Prov 
1 Gråvitt fett bruk, fin ballast runt/kantigt kv./fältsp., <3 
mm 

Kan vara ur-
sprungligt 

VII  
 

2 Gulvitt bruk, fin kantig ballast sand<2, inslag av större 
ballast -grus, stora kolklumpar, inslag av kalkkumpar 

Sekundärt VIII 

3 Lagningsbruk utfört i lagningar med tegel. Mycket lagning-
ar utfört i detta bruk. Gulvitt bruk, kantig fin ballast <3 mm- 
5 mm grus inslag av kalk. Påminner om korgavel:1 

 IX 

 
Korgavel ommurning ovan valv inv.  Datering Prov 
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1 Bruk i ommurat parti av gaveln. Gulvitt bruk, kantig fin 
ballast <3 mm- 5 mm grus inslag av kalk ev. in-
slag/fragment av kalk och kol, påminner om torn:3 

Har en medel-
tida karaktär 

X 

 
Långhus gavel mot öster över ingång till kor Datering Prov 
1 grågult bruk, finmagrat <3 mm rund ballast med en-
staka inslag av större sten/grus sekundärt bruk rikligt in-
blandning med hår/halm/org. material 

 XI 

 
 
Torn portalnisch färglager Efter 1800-

talets mitt 
Prov 

1 S2040-Y20R ockragul kulör   Foto 
2 S0505-Y50R Rosa  Foto 
 
Korsarm    
Kalkmålning S 1010-Y20R på äldre putsskikt 1700-tal?   
 
Ljudöppningar    
1 Flera kalkningar direkt på stenen, slammad karaktär   
2 Beigebrun kvastad slamning   
3 vita kalkningar   
       
Brun kalkning noterad i fönsternisch, bruk gulbrunt, karak-
tär av utstruken fog S2010-Y30 R (ej lagerbestämd i förhål-
lande till lager 1-3) 
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Bilaga 5 
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