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Sammanfattning av utförda åtgärder 
Församlingen har under en längre tid haft för avsikt att rengöra och kalka om 
tornet på Emmislövs kyrka. Det har funnits ett återkommande problem med alg-
påväxt och ett flertal försök har gjorts för att komma till rätta med detta. Val av 
metod har fått vägas mot uppgifter om att tornet har en originalputs från 1850-
talet.   

Administrativa uppgifter 
Objekt   Emmislövs kyrka 
Socken   Emmislövs socken, 1037 
Kommun   Östra Göinge 
Arbetshandlingar  Andreas Månsson, stiftsingenjör,  

2016-05-25 
Länsstyrelsens diarienummer 2017-01-20, 433-35478-2016 
Regionmuseets diarienummer K12.30-24-17, 1037 
Byggherre/beställare  Broby-Emmislövs församling 
Entreprenör   Folkes Bygg AB, Hanaskog 
Antikvarisk medverkan  Regionmuseet Kristiastad/Lands- 

antikvarien i Skåne genom Emelie Peters-
son 

Byggnadstid   Mars tom juni 2017 
Slutbesiktning  2017-06-26 
Rapport granskad av  Åsa Eriksson Green 
 

Byggnadshistorik med relevans för arbetet 
Emmislövs kyrka uppfördes i sina ursprungliga delar sannolikt kring sekelskiftet 
1100-1200. Korets romanska fönster upptäcktes i samband med renoveringen på 
1950-talet och anses både till utseende och till mått överensstämma med fönstren 
i Gumlösa kyrka. Detta talar för att Emmislövs kyrka skulle ha tillkommit vid 
samma tid som kyrkan i Gumlösa och således är ett tidigt exempel på tegelbyg-
gandets införande i Skåne. Tornet uppfördes mellan åren 1849-50.  

Kyrkan har tidigare renoverats 1950, 1969, 1985-1986, 1998-1999 och 2010-
2011 enligt handlingar i Regionmuseets arkiv. Dokumentationen från dessa till-
fällen är mycket tunn när det gäller själva tornfasaderna. Följande finns noterat: 

• 1950 – inga uppgifter om vad som gjordes på tornet 
• 1969 - inga uppgifter om vad som gjordes på tornet, renoveringen 

omfattade ”utvändig putsrenovering och ommålning” enligt hand-
lingarna. 
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• 1985-86 – högtryckstvätt av tornets fasader. Skadad puts knackades 
ner. Lagning gjordes med kalkbruk 1:3 (en del kalk, tre delar grus 
och en liten tillsats av hydrauliskt kalkbruk). Kalkbruket kom från 
Helsingborgs kalk. 

• 1998-1999 – ”Puts under solbänkar anordnas så droppnäsa uppstår. 
Puts som använts till tornet är Optirock 60/40, 500. Ballast 0-2 mm 
plus tillsats av ärtsingel. Spritputsytor lagas lika omgivande ytor. 
Spritputsprov tenderade att vara något grov varför GE anmodas på-
föra den med något mindre gräng.” Enligt arbetshandlingarna skulle 
fasaderna behandlas med väteperoxid före högtryckstvätt. Vidare 
konstateras; ”Byggnadens puts är i gott skick. Putsbruket är generellt 
relativt torrt (stor andel grus) med kalk och troligen vitcement som 
bindemedel.” Av murverksdokumentationen från samma tid framgår 
följande; ”Kyrkans fasader har våtblästrats så att all skadad och lös 
puts har tagits bort. Putsen har varit en spritputs som legat utanpå 
en äldre spritputs.” ”Bruksprov taget på koret är detsamma som på 
samtliga fasader samt på tornet – första putsskikt – Brunius torn 
1850. Kyrkan har troligtvis putsats först då tornet uppfördes.” 

• Enligt underhållsplanen från 2007 är ”fasaderna målade med Sand-
kalk.” 

• 2000-10-27, Bilaga till garantibesiktningsprotokoll (Mikael Fors-
berg/arkitekt): ”Vid slutbesiktningen av entreprenaden den 13 no-
vember 1998 antecknades att missfärgningar av putsavfärgningen fö-
rekom på flera ställen (…) Nu noteras att missfärgningarna kvarstår 
och dessutom ökat i omfattning. MF beslutar därför att orsaken till 
dessa problem särskilt skall utredas. Garantibesiktningen avbryts 
därför och återupptas så snart utredningen är klar.” Någon rapporte-
ring om detta återfinns inte i Regionmuseets arkiv. ”I övrigt notera-
des att riklig algväxt förekommer, särskilt på tornets övre delar samt 
att kalkavfärgningen ej fått fäste på de nya tegelstenar som tillkom 
vid renoveringen.” 

• Vid den senaste upprustningen, 2010-11, rengjordes tornets fasader 
enbart med grön-fri från Jape. Före åtgärd fanns algpåväxt framför-
allt på tornets västra och östra fasader samt på trappstegsgavlarna. 
Tornets spritputs konstaterades vara av god kvalitet, eventuellt i ur-
sprungligt skick. Entreprenören bedömde att puts och avfärgning 
var i ett gott skick och att tornfasaderna inte behövde ytterligare åt-
gärder. 
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Emmislövs kyrka har haft återkommande problem med nedsmutsning av fasaden, främst koncentrerat till den östra 
respektive västra fasaden. De två översta fotografierna är hämtade ur Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild och är 
tagna 1926. Vid en jämförelse med nutida fotografier ses att omfattningen av de svärtade partierna är ungefär den-
samma. Av tillgänglig dokumentation kan vi utläsa att fasaden har behandlats med väteperoxid, 1998-99, samt grön-
fri, 2010-11, vid tidigare renoveringar.   
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Utförda arbeten 

Fasad 

Inför rengöring och omkalkning av tornet gjordes ett försök att ta bort algerna 
med en ny produkt; K-etanol (kalkmättad etanol) 70 %, från Målarkalk. Testet 
genomfördes 2016-04-25 genom att lösningen ströks på tre olika ytor av fasaden. 
Efter att etanolen fått verka en tid konstaterades att metoden fungerat bra. För-
samlingen tog därefter fram arbetshandlingar baserat på detta förfarande. 

Efter ett missförstånd kom fasaden att först behandlas med Bental från 
Målarkalk för att först efter jos-blästringen behandlas med K-etanol från samma 
företag.  

Murarens efterföljande besiktning av fasaden visade att det inte fanns några 
omfattande ytor med bom i putsen. Stora ytor visade sig dock vara putsade med 
ett cementbruk och beslut fattades därför om att grunda hela tornet med sand-
kalk för bättre vidhäftning. Därefter påbörjades nedknackning av putsen. Om-
kring 20 m² puts har knackats ned och putsats om. Av bilderna på nästa sida 
framgår skadornas omfattning. Här ses att det rör sig om små lokala skador 
främst lokaliserade till nischer; port- och lucköppningar samt blinderingar.  

Ett utsatt parti av fasaden finns i anslutning till tornluckorna. Här var ett 
antal tegelstenar förstörda till följd av att luckornas infästningar i järn hade rostat 
och medfört att omgivande tegelstenar gått sönder. De skadade tegelstenarna, 
totalt cirka 15 stycken, knackades ur och ersattes med återvunnet handslaget te-
gel.  

De korrossionsskadade järnen som ljudluckorna sitter på har borstats rena 
från rost och har därefter strukits en gång med Isotrol Klarlack Grund följt av två 
strykningar med Isoguard Pansar enligt färgsystemet Isotrol från Introteknik. 

Lagningar av puts har gjorts med minst två påslag, på vissa ytor med fler 
påslag där det har behövts stockas ut. På gråstenar har grundning gjorts med 
NHL 0-4 mm från St Astier, följt av Kulekalkbruk från Målarkalk. På övriga ytor 
har Kulekalkbruk använts till både grundning och det yttersta påslaget. Hela fasa-
den har grundats med sandkalk och därefter har fyra strykningar med Kulekalk 
gjorts. 

Putsen i blinderingarna hade god vidhäftning men efter blästringen var 
putsytan "knottrig". Med anledning av detta putsade entreprenören om så att ytan 
blev slät och därmed fick kontrastverkan mot den övriga grova putsen. 
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  Skadorna som återges på bilderna ovan är representativa för den totala skadebilden på tornet. Sammantaget rör det sig 
om cirka 20 kvadratmeter puts som har knackats ned och ersatts. De enskilda ytorna har varit små och främst funnits i 
anslutning till nischer på fasaden och till blinderingar i tornets krön. 
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Blinderingarna som finns på tornets krön åt öster och väster skulle enligt arbets-
handlingarna kläs med plåt. Plåten förutsattes åtgärda de problem som finns med 
fågelträck som rinner ner över fasaden och antas utgöra grogrund för algpåväx-
ten. Antikvarisk medverkande ifrågasatte nyttan av en plåtinklädnad eftersom det 
inte kan uteslutas att algpåväxten har andra orsaker än fågelträck eller att plåten i 
sig inte förhindrar fåglarna att sätta sig i nischerna samt att en plåtinklädnad med-
för ett annat underhållsbehov och en eventuell annorlunda problembild i mötet 
mellan plåt och puts. Förutom i blinderingarna föreslogs också tornluckornas 
nischer att kläs med plåt. Plåten skulle skona putsen i nischen samt bidra till tät-
ning så att regn och snö inte skulle yra in i tornet.  

Efter besiktning av nischerna och förfrågningar kring omfattningen av in-
kommande vatten och uttorkning av detsamma konstaterades att en plåtinkläd-
nad var överflödig. Nischerna var i ett gott skick och de små mängder vatten som 
letade sig in i tornet torkade ut tillräckligt fort för att inte utgöra ett problem. Ar-
gument för och emot en inklädnad av blinderingar och tornluckornas nischer 
diskuterades och slutligen fattade församlingens byggnadskommitté beslut om att 
avstå från plåtinklädnad. Istället fattades beslut om att förbättra avrinningen i 
tornluckornas nischer genom att putsa i flera lager med naturligt hydrauliskt 
kalkbruk, NHL 5; och på så sätt ge putsen bättre lutning. Beslut fattades också 
om att montera fågelavvisare i blinderingarna för att på så vis hålla borta fåglarna. 

Järndetaljer på fasaden blästrades ihop med fasaden. De har därefter stru-
kits en gång med Isotrol Klarlack Grund följt av två strykningar med Isoguard 
Pansar enligt färgsystemet Isotrol från Introteknik.  

Lutningen i tornets nischer, i blinderingar och ljudöppningar, har vid behov förbättrats för att förenkla avrinning. 
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Många små putsskador har funnits i anslutning till nischerna. En mer omfattande skadebild fanns i anslutning till 
ljudluckornas infästningar i muren. Infästningarna i järn hade rostat och därmed expanderat med påföljd att omgivande 
tegel spruckit.  
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Fönster, ljudluckor och port 

Restaurering av fönster, ljudluckor och port ingick inte i den ursprungliga upp-
handlingen utan var ett arbete som tillkom. Norra sidans fönster var i bäst skick 
och detta ströks en gång med linoljefärg. Halvmånefönstret på samma fasad ren-
gjordes från färg och målades i tre strykningar med linoljefärg. Fönstret på den 
södra fasaden restaurerades från grunden och skrapades rent från flagad färg och 
sprucket kitt. Ett mindre, blyinfattat fönster som sitter ovanför har restaurerats av 
Lars Gehl, LG Fönster. Samtliga glas har återanvänts medan blyspröjsen har ny-
tillverkats. Nytt plåtbleck i fabrikslackerad plåt har monterats i det södra fönstrets 
fönsterfall. 

 

Fönstret på den södra fasaden var i 
behov av både rengöring och ommål-
ning. Det demonterades och togs till 
verkstad för renovering. Fönstret har 
även bättringsmålats invändigt. 
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Mest omfattande var restaureringen av rundfönstret på tornets västra fasad. 
Detta hade även rötskadade partier på bågen. Bågen rengjordes från färg och kitt 
och de rötskadade delarna ersattes med nya i kärnfura. Härefter har bågen kittats 
med linoljekitt och målats med linoljefärg i samma kulör och av samma fabrikat 
som övriga trädetaljer på tornet. Sammanlagt fyra glasrutor har bytts ut mot be-
gagnat munblåst glas. 
 
 
  

Rundfönstret ovanför entréporten i väster var det träfönster som var i sämst skick. De partier som har markerats med 
svart färgpenna på bilden ovan är de som var rötskadade och har bytts ut. Nya delar har tillverkats i kärnfura och hela 
bågen har målats med linoljefärg. 
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Ljudluckorna, 6 stycken, har rengjorts från färg och målats om. Under detta 
arbete upptäcktes en äldre bemålning under dagens bruna kulör. Av tillgängligt 
bildmaterial att döma har denna bemålning; vitt kors på svart bakgrund, åt-
minstone funnits mellan 1920- och 1940-talet. Oklart är om det ska symbolisera 
ett kors eller en fönsterbåge, ett så kallat blindfönster. Merparten av dessa äldre 
färglager har sparats och finns kvar som referensyta under de nya färglagren.  

Diskussioner fördes kring att anordna droppnäsa på de luckor som saknade 
detta. Där droppnäsor saknades, på 2 luckor, var panelen äldre och ej spontad. 
Åtgärden utgick dock eftersom inträngande fukt hittills inte hade utgjort något 
problem.   

Porten i västra entrén och torntrappens port skrapades rena från färg och 
målades, grundning, mellanstrykning och slutstrykning, med linoljefärg från Ot-
tossons färgmakeri, kulör Järnoxidbrun. Järntröskeln till entréporten har rost-
skyddsbehandlats med Isotrol. 

   
 
  

Vid rengöring av tornets ljudluckor framkom ett äldre färglager. Under dagen bruna kulör var luckorna svartmålade och 
ovanpå denna färg fanns ett vitt kors. Det äldsta daterade fotografiet som återger detta utseende är taget 1926 och bemål-
ningen finns kvar åtminstone fram till 1951. På ett svartvitt fotografi från 1979 ser korsen ut att ha försvunnit och på 
färgfotografier från 1988 är ljudluckorna målade i en brun kulör. 
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De två övre bilderna visar södra fasadens fönster som rengjordes från grunden och målades med linoljefärg. Den övre 
blyspröjsade bågen har fått ny spröjs i sin helhet. Rundfönstret på västra fasaden genomgick en mer omfattande restaure-
ring med trälagningar följt av ny färg och kitt. Ljudluckorna har likaså rengjorts och målats om med linoljefärg från 
Ottossons färgmakeri, kulör Järnoxidbrun. 
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Övrigt 

En del av ett stuprör i koppar stals sedan ställningarna runt tornet hade rests. 
Detta har ersatts med ett brunlackerat stuprör. Likaså har fönsterblecket till södra 
sidans fönster bytts ut. Befintligt brunlackerat fönsterbleck var undermåligt fäst 
till underlaget och därför i behov av att bytas ut. Det ersattes med ett i fabriks-
lackad stålplåt. Planerad tätningslist på entréport utgick och har inte monterats. 

Ståndplåtens infästning i anslutningen mellan tornets tak och gavelspetsarna 
har setts över och förbättrats och i samband med detta togs ungefär 5-10 cm puts 
utmed trappgavlarnas insida ned och ersattes.  

Blästringen av fasaderna frilade stenen i spritputsen vilket har gjort att kalk-
färgen inte har fått full täckning på dessa ytor utan stenens gråa färg lyser igenom. 

Två ytor av fasaden har behandlats med titandioxid. Detta är ett försök som 
har initierats av Lunds stift. Avsikten är att titandioxiden tillsammans med solstrå-
larna skall bleka kalken. På tornet testas metoden för att se om den har en före-
byggande verkan på algtillväxten.  

 

Avvikelser från handlingarna 
Förutsättningarna inför uppstarten av arbetena var att putsen skulle behandlas 
med stor varsamhet eftersom den antogs härstamma från tiden för tornets upp-
förande 1849-50. Vid besiktning efter genomförd blästring upptäcktes att stora 
ytor var putsade med ett hårdare cementhaltigt bruk. Av handlingar från renove-

De gula markeringarna visar var fasaden har behandlats med titandioxid.  
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ringen 1998-99 framgår att de vid detta tillfälle noterat att befintlig puts varit i 
gott skick och troligen haft en inblandning av vitcement. Vi saknar dokumentat-
ion av hur omfattande nedknackning och påföljande putslagning har varit vid 
tidigare renoveringar, 1950, 1969 och 1985-86.  

På inrådan av entreprenören fattades beslut om att sandkalka hela fasaden 
för bättre vidhäftning följt av fyra strykningar med kalkfärg.   
 

Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten 
Samtliga åtgärder är väl utförda och har på ett varsamt sätt bidragit till byggna-
dens fortlevnad.  
 

Övriga handlingar med relevans för arbetet 
2016-05-25 Arbetsbeskrivning över byggnads- och målningsarbeten, Andreas 

Månsson, Lunds stift 
2017-01-20 Länsstyrelsens beslut om tillstånd 
2017-02-27 Minnesanteckningar från byggmöte 1 
2017-03-30 Minnesanteckningar från byggmöte 2 
2017-04-03 Minnesanteckningar från byggmöte 3 
2017-04-24 Minnesanteckningar från byggmöte 4  
2017-05-10 Minnesanteckningar från byggmöte 5 
2017-05-11 Ändring, tillägg, avgående, Folkes bygg och byggnadsvård 

 

 

Kristianstad 2017-06-28 

Emelie Petersson 
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