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Omslagsfoto: Nedhängande valvsten i korets norra mur.  
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Administrativa uppgifter 
Objekt  Skarhults kyrka 
Socken  Skarhult 
Kommun  Eslöv 
Länsstyrelsens beslut 433-29571-2019 
Regionmuseets dnr M12.30-319-19, 1214 
Byggherre/beställare Eslövs pastorat 
Entreprenör  Mur och puts AB 
Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson och Petter Jansson  
Byggnadstid  December 2019 
Slutbesiktning Februari 2020 

Sammanfattning 
I slutet av november gjorde församlingen en akut anmälan till länsstyrelsen om 
renoveringsbehov i Skarhults kyrka. En valvsten i dörröppningen mellan koret och 
sakristian hade lossnat. Eftersom dörröppningen fungerar som utrymningsväg var 
församlingen tvungen att stänga kyrkan. En åtgärdsbeskrivning togs fram av Niclas 
Hansson vid Danewids ing. byrå. Länsstyrelsen begärde in en antikvarisk 
konsekvensbeskrivning till föreslagna åtgärder vilken lämnades av antikvarie 
Kerstin Börjesson, Regionmuseet. Byggfirman Mur och Puts gjorde därefter en 
murlagning med fixering av stenarna. Vid lagningsarbetet blev underliggande 
murverk synligt och besiktigades av antikvarie Petter Jansson före överputsning. 
Slutbesiktning av åtgärderna utfördes den 20 januari 2020.  

Kort historik med relevans för ärendet 
Skarhults kyrka är en romansk kyrkobyggnad vilken byggts till i flera omgångar. 
Under senmedeltid revs kyrkans östparti och ett nytt kor med två valvtravéer 
byggdes med samma bredd som långhuset. Långhusets östra gavel revs i sin helhet. 
Liknande åtgärder har genomförts i flera kyrkor i Skåne vid ungefär samma tid, 
exempelvis i Kågeröd och Norra Vram. Gränsen mellan det nya koret och 
långhusets östra del går ungefär vid pannrummets västra mursida. Det nya koret 
utfördes med rakt avslutat östparti och trappstegsgavel. Under korets västra halva 
finns ett gravkor från 1500-talet.Vid korets norra sida finns en sakristia med okänd 
ålder. De nedre murskiften i sakristians västra mur är murade i förband med 
kormuren medan dess östra sida inte är i förband. De murar som är lagda i förband 
skulle kunna vara tillkomna vid samma tillfälle. Ett pannrum byggdes 1939 direkt 
väster om sakristian och norr om långhuset. På 1980-talet togs en dörr upp i 
sakristians norra vägg, på platsen för ett befintligt fönster. Under 1990-talets 



 
Skarhults kyrka – lagning av murverk 
 
 
 

6 

renovering av kyrkan noterades en hel del sprickor i gavelpartiet och på sakristian. 
Sprickorna i sakristian antogs ha bildats i samband med dörrupptagningen.  

Skarhults kyrka har tidigare varit föremål för utredning kring sprickbildning 
bland annat på tornet och koret. Vid murverksundersökning har tidigare påvisats 
omfattande sprickbildning vid korets anslutning till långhuset, i korgaveln och i 
sakristians gavel.  

De aktuella åtgärderna föranleddes av nya sprickor vilka upptäcktes på hösten 
2019 i ett dörrvalv mellan koret och sakristian. En valvsten i dörröppningen hade 
börjat sjunka och ingången stängdes av. Med tanke på tidigare utredningar och 
sprickbildning var församlingens representanter oroliga och angelägna att utreda 
orsaken till skadan. Niclas Hansson vid Danewids ingenjörsbyrå, kontaktades och 
gjorde en besiktning och ett åtgärdsprogram. Danewids åtgärdsförslag bygger både 
på erfarenheter från renoveringen 2011, uppgifter från underhållsplanen, 
regelbunden besiktning sedan 2011 samt analys av nuläget. Inga tecken på rörelser 
som kan tyda på pågående och nya sättningar i sakristians eller korets murverk har 
kunnat konstateras. De gamla, tidigare noterade, sprickorna har inte ökat eller 
förändrats. Valvbågen mellan sakristian och koret är en flack båge, stickbåge, och 
mer utsatt för rörelser än exempelvis ett rundbågsvalv. Danewids slutsats var att 
stenen kan ha släppt genom relativt små rörelser orsakade genom fukt och 
temperaturförändringar i murverket.  

Utförda åtgärder 

Lös puts och murbruk knackades ned i liten omfattning och sprickorna i anslutning 
till dörröppningen lagades i med bruk. Valvstenen stämpades upp och sprickor 
lagades med kalkbruk. Större sprickor kilades. Lagningarna putsades därefter och 
kalkmålades. Lagningarna, omputsning och kalkning gjordes endast lokalt över de 
skadade partierna.  

Iakttagelser under renoveringen 
I samband med renoveringen noterade entreprenören att murningen verkade 
slarvigt utförd över dörrvalvet från koret sett. Antikvarie Petter Jansson noterade 
också att muren skiljer sig på insidan av sakristian/yttermur och innermuren mot 
koret. Dörromfattningen och dörrvalvet mot sakristian är murat med sten i bruk 
med äldre karaktär. Mot koret finns en mindre dörrsmyg med valv av tegel vilken 
bedömdes som en sekundär murning, i ett annat bruk än det som bedömdes som 
ursprungligt i stenmurverket. Ovan valven noterades också valvbågar efter två 
fönsteröppningar mot öster, numer igenmurade. Det nuvarande korvalvet 
förefaller alltså inte ursprungligt. Sprickbildningen i koret kan gå långt tillbaka, 
kanske orsakad av valvslagning och förändring av exempelvis taklag i samband med 
detta. Sammantaget kan alltså konstateras att koret byggts om vid något tillfälle. 
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Hur förändringarna hänger ihop med fönster och dörröppningar samt sakristians 
tillbyggnad behöver undersökas närmare när tillfälle ges.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Åtgärderna var akuta och mycket begränsade. Genom församlingens snabba 
agerande kunde större ingrepp undvikas. Åtgärderna bedöms inte ha påverkat 
kyrkans kulturhistoriska värden, däremot har de lett till en del ny kunskap om 
kyrkan. Sprickbildning ovan valv och i korets murar bör fortsatt bevakas för att 
upptäcka eventuella sättningar orsakade av rörelser i murverket.  

Lund 2020-03-19 

Kerstin Börjesson och Petter Jansson  
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Bilaga 

 
Skadat murverk sett från sakristian. Före åtgärd.  

 

                  

Bild nedan till vänster visar dörröppningen 
sedd från koret samt närbild på skadorna 
till höger. Under den befintliga ytputsen 
fanns ett äldre fogbruk och putsskikt, 
möjligen ursprungligt. 

Bilden nedan till höger visar lagning av den 
inre omfattningen.  
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Dörröppningen efter lagning, vänster bild sett från koret och höger bild sett från sakristian.  

 

 

Dörrvalvet efter kilning av valvstenen och putslagning samt kalkmålning. 



 

10 

 

Korets norra mur har en del synliga sprickor vilka har noterats vid tidigare renoveringar av kyrkan. Sprickorna har inte 
ökat i omfång.  

 

 

Ovan korvalvet syns överkanten till en igensatt äldre öppning mot öster  
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