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Sammanfattning av utförda åtgärder 
Mölleberga kyrkas fasader har putslagats och avfärgats, torntaket har lagts om och 

dess takstolar har förstärkts, korets vägg har förstärkts, fönster och dörrar har må-

lats/behandlats, absidtaket har målats, vattenavrinningen har ersatts och nya 

plåtskoningar har gjorts mellan tak och fasad. Även några bjälkar och stolpar i tor-

net har säkrats med nya dragjärn och upplag. Vidare har dränering utförts, nytt grus 

lagts runt kyrkan och stenläggningen framför huvudentrén i väster har höjts så att 

den kommit i nivå med trappan.  

Administrativa uppgifter 
Objekt   Mölleberga kyrka, Stora Mölleberga 19:1 
Socken   Mölleberga 
Kommun   Staffanstorp 
Arbetshandlingar Mölleberga kyrka, underhållsarbeten mm, 

Rambeskrivning, 2017-01-19, Restaurera 
Sverige AB och Mölleberga kyrka, Under-
hållsplan, 2005-07-08, Restaurator  

Länsstyrelsens diarienummer 2017-02-01, dnr 433-1677-2017 
Regionmuseets diarienummer L12.30-34-17, 1310 
Byggherre/beställare Uppåkra församling 
Entreprenör   Bröderna Bergströms Byggnads AB 
Plåtarbeten   Kvidinge plåtslageri  
Teknisk konsult  Niclas Hansson, Danewids ingenjörsbyrå  

AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Landsantikva-

rien i Skåne genom Anna Rabow 
Byggnadstid 2018-01-15 till 2018-09-15 
Slutbesiktning 2018-08-16 
Bidrag till kulturmiljövård Kyrkoantikvarisk ersättning för dränering, 

fasadarbeten och torntak 
Rapport granskad av Åsa Eriksson Green  
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet 
Mölleberga kyrka består av västtorn, långhus, smalt kor och halvrund absid. Fasa-

derna är spritputsade och vitkalkade, taken på de tre första delarna är täckta av 

tegelpannor medan absiden har rödmålad skivtäckning i plåt. Långhus, kor och 

absid antas ha uppfört under senare delen av 1100-talet och dess murverk består 

av natursten i jämna skift med inslag av tegel. Hörnkedjorna utgörs av sand-

stenskvadrar och enstaka kritsten. Ritsar i naturstensfogarna påträffades vid en 

byggnadsarkeologisk undersökning som utfördes 1983 varför kyrkan antas ur-

sprungligen ha varit oputsad. Ritsningar kan även ses på murverket på insidan av 

korets gavlar. Långhus och kor har vid valvslagningen förhöjts med några tegel-

skift. Tornet som är lika brett som långhuset har tillkommit senare under medelti-

den och är uppfört med ojämn skifthöjd och med trappgavlar i rött tegel. 

Långhuset är försett med två gjutjärnsfönster i vartdera väderstrecket i söder 

och norr och koret har ett likadant fönster åt söder. Ett igenmurat, högt placerad 

och rundbågsvälvt fönster finns på korets norra sida, idag är endast stenvalvet syn-

ligt. På tornet finns även en igenmurad öppning som är synlig från insidan. Ljud-

luckor finns på tre av tornets sidor i söder, väster och norr och mindre gluggar i 

Mölleberga kyrka, södra fasaden. Fotot är troligtvis taget omkring sekelskiftet 1900, innan tornet fick nytt tak 
av tegelpannor. Vid denna tid hade alla tak utom absiden sticketak. Foto A.T.A. 
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trappstegsgavlarna. Huvudentrén är centralt placerad i tornets västsida och består 

av en ekdörr i kassettfaner. I absiden finns en dörr i spårad faner med brunmålad 

karm. 

Kyrkans fasader är idag spritputsade vilket de inte antas ha varit från början 

då den putstypen blev vanligt först under 1800-talet. Innan dess antas kyrkan ha 

varit slätputsad med slev vilket är en äldre teknik. Enligt äldre foton har fasaderna 

varit putsade med en homogen puts, det vill säga utan artikulation med slätputs 

runt fönsteröppningar och med samma putstyp och färg ända ner till mark. Senast 

kyrkan putsades om var 1983 och då tillkom troligtvis merparten av den grova och 

hårda spritputs som finns idag. Särskilt nertill var fasaden putsad med ett hårt bruk 

som bidragit till fukt och putssläpp på den nedre delen av fasaden. 

Enligt arbetshandlingarna föreskrevs ett våtsläckt kalkbruk från Rödvid ku-

lekalk och på sockeln skulle ett hydrauliskt kalkbruk från Jurakalk användas, men 

troligtvis har man använt något annat sedan det visat sig att denna puts inte funge-

rat. Av handlingarna att döma skulle hela kyrkan putsas om ifall mer än 40 % av 

putsen togs ner, vilket verkar ha skett då kyrkan har en tämligen homogen putsyta. 

I samband med fasadarbetena gjordes en ganska omfattande murverksdoku-

mentation. I dokumentationen nämns dock inte något om tidigare putsskikt och 

den ger inte heller någon bild av eventuella skador och sprickor i murverket. 

Kyrkan sett från sydost, februari 2018. 
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Takstolarna över tornet är till största delen medeltida, medan de över långhus antas 

vara från tiden omkring sekelskiftet 1900. Takstolarna över kor och absid är till stor 

del av omflyttade delar av medeltida karaktär och från sannolikt liknande långstols-

konstruktioner. 

Taken har, sedan det äldsta fotot som är taget någon gång i slutet av 1800-

talet eller början av 1900-talet, bytts ett par gånger. Absiden hade redan vid denna 

tid skivplåt medan torn, långhus och eventuellt även kor hade sticketak. På tornet 

låg troligtvis grövre stickor då detta tak ser mer ojämnt ut än långhusets sticketak 

på fotot. På trappgavlarna låg munk- och nunnetegel. Torntaket byttes mot det 

nuvarande falstakteglet 1911 som är från Börringe tegelbruk. Torntaket lades tro-

ligen om vid den senaste stora renoveringen 1983 då undertaket numera är lagt 

med brädor. 

Långhusets och korets tak täcktes troligen om kring sekelskiftet 1900 med 

papp på trekantslist. 1927 när taken återigen lades om valdes, på inrådan av Riksan-

tikvarieämbetet, ett enkupigt taktegel som enligt myndigheten var mer traditionellt 

än falstegel. Sticketak och papp på trekantlist finns kvar än idag under tegelpan-

norna vilket betyder att de undertaken inte lagts om sedan 1920-talet. 

Kyrkan från nordväst med bårhus och kyrkogårdsmur i förgrunden, februari 2018. 
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Skyddsföreskrifter 
Kyrkobyggnader så som Mölleberga kyrka som uppförda före år 1940 är skyddade 

enligt 4 kap Kulturmiljölagen, KML. Även kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 

begravningsplatser är skyddade. Lagen föreskriver att kyrkorna ska vårdas och under-

hållas så att deras kulturhistoriska värden inte minskas och deras utseende och karaktär inte 

förvanskas. 

Skadebild/Motiv till åtgärder 
Kyrkans underhåll var allmänt eftersatt. De allvarligaste skadorna gällde tak, fasad 

och tornets konstruktion. Spritputsen på fasaderna hade släppt, avfärgningen var 

nedsliten och fasaden hade smutsats ner på främst tornet och på torntaket fanns 

läckage. Taken var i behov av en allmän översyn, liksom plåtskoningar i anslut-

ningar till tak och all vattenavrinning. Att en del bjälkar och stolpar i tornet var i 

behov av förstärkning var känt sedan tidigare men även tornets taklag visade sig 

vara i behov av komplettering och förstärkning. I samband med det aktualiserades 

behovet av en ordentlig landgång i tornet. För att undvika framtida fuktskador på 

fasaden fanns även ett behov av att utföra en dränering runt kyrkan. Vidare var 

fönster, dörrar och luckor i behov av målning/behandling. 

  

Putssläpp på den södra fasaden, där den kvaderhuggna sockeln nästan blottlagts, februari 2018. 
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Utförda åtgärder 

Fasad och förstärkning av murverk 
Putsen hade släppt på främst de nedre delarna närmast mark runt om på alla kyr-

kans sidor. Särskilt den norra sidan, inklusive tornet, har varit utsatt för väder och 

vind. På många ställen var det främst färg och ytputs som var borta och fasaderna 

var också nedsmutsade och det fanns viss algpåväxt. På trappgavlarna var i princip 

all färg borta och ballasten i putsen visade sig här till största delen bestå av singel. 

Färgen har troligtvis haft dålig vidhäftning på singelns vassa kanter och därmed 

snabbt blivit nersliten. På grund av putsens porösa kvalitet och dess dåliga vidhäft-

ning för färg diskuterades en mer omfattande nedtagning av putsen. Förutom på 

den nedersta 1,5 metern och på tornet där putsen släppt i utstockningsskiktet vi-

sade sig dock putsen sitta förhållandevis bra. Endast löst sittande puts, främst norra 

fasaden och tornet, knackades ner och alla fasader blästrades. 

Sprickor i murverket fanns främst på den norra delen av fasaden, ovanför 

fönster och på absiden. På absiden löpte fem sprickor vertikalt, en i vartdera hörnet 

mot koret, en över dörren och två mellan dörr och hörn. Absiden lutar också kraf-

tigt utåt vilket torde tyda på sättningar. Huruvida sprickorna funnits sedan lång tid 

tillbaka eller det är en ny problematik är oklart. I byggnadsdokumentationen från 

1983 finns det inte några noteringar om sprickor. Någon form av dokumentation 

eller mätning bör föregå eventuella åtgärdsförslag och åtgärder. 

Den norra sidan av tornet var särskilt utsatt där stora partier av ytputsen släppt. 
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Vid flera sprickor blottades en del av murverket, särskilt sockelns kvadersten. Även 

en del tidigare dokumenterat murverk kring fönster kom i dager, till exempel lång-

husets norra fönsteromfattning i kritsten och fönsteröppningen ovanför absiddör-

ren. Vidare kunde äldre färglager i smygarna ses, liksom det gulvita kalkhatliga bru-

ket som varit brett utbrett på murverket och haft synliga ritsar. Särskilt på den norra 

sidan och på absiden ska detta ha bevarats under den nuvarande putsen.  

Sprickorna fylldes igen med kalkbruk. För att stärka upp den befintliga po-

rösa putsen sprutades fasaderna före putsning med kalkvatten. Därefter utfördes 

utstockningen med ett svagt naturligt hydrauliskt kalkbruk, NHL2 1:2 0-4 mm. För 

att få samma yta som den omgivande putsen användes kalkspritputs, CL 90 med 

0-8 mm ärtsingel. Spritputsen är lufthärdande och tillverkad av släckt luftkalk, väl-

graderad kvartssand och rundkornig natursingel. Totalt sett putslagades omkring 

220 kvadratmeter av fasaden. 

För att få färgen att fästa avfärgades först fasaden med ”Kalkfärg V” från 

Målarkalk som är en diffusionsöppen kalkfärg för kalkputs med vitt dolomitmjöl 

som fyllnadsmedel. Fasaden avfärgades i vit kalkfärg bruten med traditionella pig-

ment. Huruvida den tidigare färgen var bruten eller inte är inte känt och det finns 

inte några kända äldre färglager på fasaden som man vid ommålningen utgått ifrån. 

En varm vit kulör valdes ur Riksantikvarieämbetets kalkfärgslåda ”Kalkfärg 90” ur   

T. v: Spricka ovanför absidens dörr som delvis löpte i den gamla sandstensomfattade rundbågsformade öpp-
ningen. Även det gulvita kalkhatliga fogbruket som var utbrett över naturstenen blottlades. T. h: Ytterligare en 
spricka på absiden, mellan dörr och hörn i norr, som var särskilt djup.   
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Längst upp: På norra (bilden), västra och södra sidan togs ytputsen ner ungefär lika mycket. Ovan: Kyrkan är 
färdigputsad, grundad med Kalkfärg V och färgprov har målats upp. 
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låda A, grupp 18, rad 1 med pigmenten (94) guldocker och (46) obränd terra (15 

gr respektive 20 gr på 25 kg kalkpasta). 

Samtliga ankarjärns funktion såg över, rengjordes från färg och rost. Fyra av 

dem visade sig vara så rostiga att de inte gick att återanvända utan nya fick tillverkas 

av smed. Ankarjärnen behandlades med blymönja och avfärgades utvändigt med 

järnoxidsvart linoljefärg. Enligt äldre bilder har ankarjärnen varit inputsade eller 

infärgade i vitt likt fasaden och inte framträtt lika mycket. 

Trappgavlarna mot norr uppvisade sprickbildning vid de två yttre ankarjär-

nen. Dessa trappgavlar såg ut att vara ommurade och det bekräftades av under-

hållsplanen enligt vilken de delvis ska ha murats om 1983. De kraftiga sprickorna 

lagades med förankring av bistål i fogarna och fogades om. Under arbetets gång 

rämnade den nedersta trappgaveln på den nordvästra sidan varför den fick muras 

upp på nytt och putsas på båda sidor. 

Under renoveringen utfördes en besiktning av sprickorna i absiden, långhu-

sets östra gavel och korets östra gavel av en teknisk konsult. Olika lösningar med 

dragjärn runt absiden diskuterades men eftersom man inte kom fram till någon 

tillfredställande lösning som inte syns eller skadar befintligt murverk utfördes inte 

någon åtgärd. Gavlarna buktar kraftigt utåt och på insidan av korets mur syns två 

tydliga sprickor. På långhusgavelns insida är sprickbildningen inte lika tydlig. Skal-

murskonstruktionens inre gråstensmur går inte ända upp till tak och bakom den, 

under taket, syns kärnan som har inblandning av tegel. 

T. v: Den norra trappgavelns sprickor som fanns vid ankarjärnen lagades och säkrades med bistål. T. h: Den 
nedre avsatsen mot nordväst rasade under arbetets gång och fick muras upp på nytt.   
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För att förhindra murras beslöts att murarna skulle förstärkas. Men då åtgärderna 

låg utanför den beräknade entreprenaden och budgeten åtgärdades endast långhu-

sets gavel, den återstående korgaveln kommer att åtgärdas på samma sätt senare i 

år. På den sydöstra sidan av gaveln monterades två nya ankarjärn, förankrade ge-

nom en justerbar ögla i två långa plattjärn som skruvades på undersidan av taksto-

lens sparrar. Ingreppet kunde på detta sätt minimeras och järnen formas till muren. 

Håltagningen runt järnen lagades med kalkbruk och avfärgades likt övriga fasaden. 

Ankarjärnen avfärgades i svart linoljefärg likt övriga järn.   

Den buktande långhusmuren förstärktes på den sydöstra sidan med två ankarjärn som genom en ögla kunde 
regleras och fästas nära muren. T. h. ses det ena av de invändiga plattjärnen som skruvades fast i sparrarna. Fo-
ton Fredrik Axelsson, Bröderna Bergström. 
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Tak, torntaklag och plåt 
Det läckande torntaket skulle enligt handlingen bara lagas men undertaket visade 

sig vara i sämre skick än väntat varför man beslöt att lägga om hela taket. På så sätt 

kunde man också få bättre överblick över omfattningen på taklagets skador. En 

teknisk undersökning av torntakkonstruktionen resulterade i ett åtgärdsförslag. Då 

det fanns tjocka lager av äldre byggnadsrester och organiskt material på murkrönen 

som dolde skadorna på remstycken och bjälkar fattades samtidigt ett beslut om 

vindsrensning. Lagren befarades också vara skadliga för särskilt remstycken och 

bjälkar. Rensningen och undersökningen gjordes av arkeologer i samråd med läns-

styrelse. 

Efter den arkeologiska undersökningen och städningen kunde man konsta-

tera att delar av främst den västra sidans yttre remstycke till största delen var skadat 

och i princip helt och hållet uppruttet. Även delar av det motsatta remstycket på 

den östra sidan, var skadat och flera sparrändar och bjälkar var dåliga. Den ena av 

de tre mellersta bindbjälkarna som går från mur till mur, markerad med nr V, visade 

sig vara rötskadad ca 1,2 meter från den västra änden, och till stor del ihålig. 

Grundkonstruktionen i taklaget bedöms vara från sen medeltid och kan ha 

ingått i en så kallad långstol byggd och/eller från en klockstapel. Virket är av bilad 

eller sågad ek. Konstruktionen har ändrats och kompletterats flera gånger sedan 

uppförandetiden, det är inte omöjligt att en del virke kommer från någon annan 

Torntakets undertak var i dåligt skick och pappen till stor del nedsliten. På bilderna ses också plåten som på två 
av takfallens sidor gick upp över trappgavlarnas avsatser. 
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byggnadsdel i kyrkan och att delarna är från olika tidsperioder. Vissa delar i torn-

taklaget, t.ex. det sydvästra yttre remstycket kan utifrån bearbetningsspår och di-

mensioner tolkas ha en avsevärd ålder. Tidigare reparationer och kompletteringar 

som gjorts bedöms ha utförts mer eller mindre "fackmannamässigt", dels med trä-

stycken/klossar/mellanlägg eller påsalningar av trä, och dels med smidesjärn. 

Då skadorna och även konstruktionen varierade mellan takstolarna valde 

man att göra anpassade lösningar för varje del. På så sätt minimerades också lös-

ningar med kraftiga förstärkningar som hade dolt och kanske försvagat de redan 

dåliga bjälkarna. En del dragstag ströks till exempel sedan man konstaterat att det 

fanns tre intakta bindbjälkar och att tillräckligt många av takstolarna, fyra av sju, 

var sammanbundna. 

De uppruttna remstyckena ersattes med nytt sågat ektimmer i samma di-

mensioner som de gamla. De skarvades genom halvning och dymlades likt de 

gamla remstyckena. Vid arbetet med remstyckena kunde olika lösningar göras på 

bjälkarna för att få erforderliga hak i de nya remstyckena. En del bjälkar sågades 

till så att klossar kunde kilas in under dem. På två av bjälkarna, nr III och V, på den 

västra sidan, sattes plattjärn som förbinder sparrarna med bjälkarna. Plattjärnen 

tillverkades i tre delar som skruvades fast i varandra och i bjälken. På den östra 

sidan förstärktes konstruktionen med en bräda på ena sidan av sparren. Takstolen 

längst i söder kompletterade med stödben som dymlades i sparrarna och skruvades 

i bjälkarna. Vidare säkrades taklaget genom att en del andra dymlingar byttes.  

T.v: Det yttre remstycket var på den västra sidan nästan helt uppruttet. T. h. ses ett par av takstolens västra 
bjälkändar, närmast den norra sidan.  
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T. v: På den östra sidan byttes den södra delen av det yttre remstycket. T. h: Den skadade och ihåliga bindbjäl-
ken, nr 5 var ihålig och förstärktes med plattjärn, se även skiss s. 27. 

T. v: Den skadade bjälken hängdes upp i intilliggande bjälkar med tvärgående reglar och stålband. Foto Fred-
rik Axelsson, Bröderna Bergström. T. h: Den södra takstolen kompletterades med ett stödben på varje mur-
krön. Dragjärnet tillkom då konstruktionen förändrades, troligen i samband med taktäckningen i början av 
1900-talet. 
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För att lättare kunna komma åt murkrönen byggdes under arbetets gång en ordent-

lig landgång på tornvinden, längs båda långsidor och längs den södra sidan. På den 

lades längsgående och på högkant ställda brädor vari den ihåliga bjälken hängdes 

upp i stålband. Lösningar med stöttor diskuterades men avfärdades på grund av de 

vibrationer som uppstår vid klockringning riskerar att skada tornets murverk. 

Tornets tak lagades med ny underbrädning på en stor del av taket, ny 

underlagspapp och ny läkt. Före renoveringen var stora delar av murverket oskyd-

dat och undertaket började en bit ifrån muren vilket lett till läckage och skador på 

murkrön och taklag som följd. Närmast trappgavlarna avjämnades murverket ge-

nom att ett skift av tegelsten togs bort eller jämnades av så att underbrädningen 

kunde läggas dikt an mot trappgavlarna. Tegelstenarna var delvis lösa och kan ha 

utgjort upplag till ett tidigare undertak. 

Falstakpannorna rengjordes och återanvändes men då en del var skadade er-

sattes de med likadana från en återbruksfirma. Sammanlagt köptes 280 pannor in i 

syfte att kunna användas för framtida omläggningar på tornet. Pannorna lades likt 

tidigare och anpassades efter de skeva takfallen och trappgavlarna. De yttersta ra-

derna kunde inte läggas i hela rader från takfot till nock. Det kompenserades tidi-

gare med att plåten gick en bit längre ut där de sista pannorna inte fick plats.   

T. v: Stolpe mot östra muren i tornet som säkrats genom extra stolpe och nytt upplag. T. h: Gravrostiga ankar-
järn byttes mot nya smidda järn som rostskyddsmålades, ankarslutarna återanvändes. 
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Tornets ståndskivor, ståndskivorna mellan torn och långhus och mellan långhus 

och kor som var i omålad stålplåt ersattes med nya i zinkplåt. På två av tornets 

sidor var mellanrummet mellan tak och gavlar så litet att plåten gick upp avsatserna 

på vissa ställen. För att undvika stora synliga plåtinklädnader lades plåten i stället 

in under pannorna. Ståndskivorna mellan torn och långhus och långhus och kor är 

dock monterade på traditionellt sätt och ligger ovanpå takpannorna. 

Den befintliga avvattningen i svartmålad stålplåt, vars stuprör med skarpa 

vinklar kompletterats med plåtisolrör, ersattes med nya hängrännor och stuprör i 

svart, färdiglackerad stålplåt. Långhusets södra hängränna, där stuprör från torn-

taket kommer ner, monterades med ett överspolningsskydd. Takfotsbrädorna av-

färgades likt tidigare utförande i brunt, med en järnoxidbrun linoljefärg. 

Absidens skivtäckning i plåt bedömdes vara i gott skick bortsett från flagande 

färg och ytrost varmed det skrapades ner. Något invändigt läckage kunde inte ses 

vid inspektion. Taket behandlades med Isotrol takgrund och avfärgades i rött med 

Isotrol taktäck. Anslutningen mot den befintliga, omålade plåtbeslagningen mellan 

tak och korgavel lagades med ny puts mot putskanten. Anslutningen avfärgades i 

vitt likt fasaden. 

Takpannorna på långhusets norra takfall rengjordes från alger med Grön-fri.  

Omlagt falstaktegel på tornet, nya ståndplåtar, nya hängrännor och nya stuprör med skarpa vinklar.  
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Huvudentrén i västtornet rengjordes från gammalt lack och behandlades med oljefernissa. Även överljusets inre 
fönsterbåge åtgärdades. 

Absidens dörr, överljus och karm avfärgades med mörkbrun linoljefärg och trappan som utgörs av kalkstensgrav-
vårdar lagades med bruk. 
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Fönster, dörrar och ljudluckor 
De fem gjutjärnsfönstren, dess plåtbleck och de två takfönstren i gjutjärn på lång-

hus och kor skrapades rena från flagande färg. Därefter rostskyddsmålades de med 

blymönja från Introteknik och kittlagades. I gjutjärnsfönstren fanns tre stycken 

spruckna glas som lagades genom limning med specialprodukt. I takfönstren fanns 

fyra stycken trasiga glas som byttes mot tjockare 3-4 mm glas. Fönstren i fasaden 

avfärgades likt tidigare i svart kulör, järnoxidsvart linoljefärg från Ottossons färg-

makeri, medan takfönstren avfärgades med en engelskt röd linoljefärg från Ottos-

sons färgmakeri. 

Huvudentréns ytterdörr i ekfanér sicklades ner så att tidigare behandling och 

allt grått trä avlägsnades varefter dörren behandlades med fyra strykningar av Le 

Tonkinios oljelack & bioimpression. Absidens dörr som troligtvis också var någon 

form av spårad panel avfärgades i brunt.  

Ljudluckorna skrapades och avfärgades likt tidigare färgsättning med järnox-

idbrun linoljefärg. En lucka lagades med ilusning av nytt virke i den nedre delen. 

Markarbeten 
Marken närmast kyrkan dränerades genom att ett schakt på omkring 40 cm grävdes 

ut och försågs med rör som kopplades på det befintliga dagvattensystemet. Marken 

fylldes igen med bärlager och täcktes med nytt grus i likhet med övriga kyrkogår 

Kyrkans gjutjärnsfönster i fasaden skrapades, blymönjades och avfärgades med svart linoljefärg.   
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den. Dräneringen utfördes en bit utanför gravvårdarna vid korets södra sida. Den 

liggande gravhällen som finns intill de stående gravvårdarna frilades. Dräneringen 

utfördes innan de andra arbetena och ställningen byggts. 

Stenläggningen framför tornets västra fasad höjdes så att den hamnade i nivå 

med huvudentréns trappsten. Absidens trappa som består av äldre gravhällar ska-

dades vid renoveringen. Det skadade hörnet sågades ner och trappan foglagades. 

Iakttagelser under restaureringen 
Vid renoveringen av tornets takkonstruktion frilades murkrönen från äldre bygg-

nadsrester. Då tornet uppskattningsvis i huvudsak är från sen medeltid och delar 

av taklaget antas bestå av återanvänt virke från andra typer av konstruktioner var 

det av intresse att undersöka resterna på murkrönet och det som fanns under dessa. 

Vid en första undersökning verkade t.ex. det västra takfallets yttre remstycke vara 

en äldre sparre. Materialet på murkrönen såg ut att innehålla rikligt med bruksrester 

från understykningar av takpannor och äldre tegelpannor. De senare visade sig vara 

rester från både nunnetegel och vingtegel. Den äldsta bilden av kyrkan visar att 

trappgavlarna var täckta med munk- och nunnetegel varför en del av teglet kan vara 

från dem. Rapporten från den arkeologiska undersökningen som gjordes av Kul-

turen ger en mer detaljerad bild av taklaget och murkrönets lager (se vidare under 

Övriga handlingar med relevans för ärendet). Ett dendrokronologiskt prov togs 

från ett remstycke, resultatet kommer att redovisas i det stiftsfinansierade Timmer-

mansprojektet.  

T. v: Gavlarna täckta med munk- och nunnetegel, hela fotot s. 6. T. v: Remstycke som det togs dendroprov på. 
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Avvikelser från arbetshandlingar 
- Tornets taklag lagades med nya remstycken och förstärktes med plattjärn. 
- Tornets tak lades om i sin helhet. 

- Långhusgaveln förstärktes med ankarjärn. 

- Absiddörren avfärgades med täckande färg. 

- De nya hängrännorna och stuprören utfördes i svart färg. 

 

Återstående arbeten: 

- Korgaveln kommer att förstärkas med ankarjärn likt långhusgaveln. 

- Församlingen kommer att arbeta vidare med förslag till bandjärn runt absid 

alternativt en mer genomarbetad och mer estetiskt tilltalande åtgärd så som  

strävpelare. Åtgärden kan förhoppningsvis utföras under 2019. Teknisk 

konsult har bedömt att absiden kan lämnas utan åtgärd en kortare tid men 

att sprickorna ska hållas under kontinuerlig uppsikt. 

  

På korvinden (t. v.) och absidvinden (t. h.) ses sprickor och lagningar som troligtvis har med deformationen av 
murverket ovanför absidtaket att göra. 
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Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
De åtgärder som utförts på kyrkan har i huvudsak varit underhållsarbeten som 

syftat till att säkra dess kulturhistoriska värden. Även de tillkommande arbeten som 

inte var med i rambeskrivningen har varit av denna karaktär. Arbetena har utförts 

i enlighet med befintliga material och utföranden, med minsta möjliga insatser och 

med hänsyn till kyrkans kulturhistoriska värden. Sålunda ersattes t.ex. skadade tak-

pannor med ersättningspannor och så mycket som möjligt av taklaget har bevarats 

synligt. Ingreppen i originalkonstruktionen minimerades och åtgärderna är enkelt 

avläsbara och åtkomliga för inspektion tack vare den nya landgången. 

 

Övriga handlingar med relevans för ärendet 
- Mölleberga kyrka, arkeologisk vindsstädning och byggnadsarkeologisk 

undersökning av tornet, Kulturmiljörapport 2018:37, Gunilla Gardelin, 

Kulturen 

 

- Protokoll Byggmöte 08, Mölleberga kyrka, 2018-06-20, Restaurera Sverige 

AB 

Ritsningar liknande de som påträffats under senare puts på absiden och norra fasaden kan även ses på korvin-
den, på korets västra mur. 
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- Konsekvensbeskrivning avseende planerade underhållsarbeten m.m. på 

Mölleberga kyrka 2017, 2017-01-26, Restaurera Sverige AB 

 

- Vårdplan, Uppåkra församling, 2007-05-21, Restaurator AB, Malmö 

 

- Byggnadsarkeologisk undersökning, 1983, Skånes Hembygdsförbund 

 

 

 

 

 

Lund 2018-10-26 

Anna Rabow 
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Bilaga – materialspecifikation 

  

Engelskt röd linoljefärg 
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Bilaga – förstärkning taklag

Skiss på förstärkning som användes på två av bindbjälkarna i tornet, nr V och III. Niclas Hansson, Danewids 
ingenjörsbyrå AB, 2018-05-18. 
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