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Sammanfattning 
Under sommaren 2020 genomfördes en fasadrenovering på Köpinge kyrka. För-
samlingen hade sökt tillstånd från länsstyrelsen som bedömde åtgärden som 
normalt underhåll och att antikvarisk medverkan inte var nödvändig. Under 
sommaren pågick också en omläggning av kyrkogårdens östra mur. Arbetena ut-
fördes med antikvarisk medverkan. Antikvarien på plats blev då kontaktad av 
byggfirman som utförde fasadrenoveringen då färgspår hade blivit synliga på ab-
siden. I samråd med länsstyrelse och församlingen beslöts att en dokumentation 
skulle utföras innan färgspåren kalkades över.  

Administrativa uppgifter 
Objekt  Gärds Köpinge kyrka 
Socken  Gärds Köpinge  
Kommun  Kristianstad 
Arbetshandlingar Andreas Månsson, Lunds stift, 2019-02-12 
Regionmuseets dnr M12.20-40-20 
Byggherre/beställare Vä – Skepparslövs pastorat 
Entreprenör  PMB Vinslöv AB  
Byggnadstid  Sommar 2020 
Slutbesiktning Antikvarisk slutbesiktning – augusti 2020 

Dokumentationens omfattning 
Dokumentationen berörde framför allt absiden där färg och putslager hade note-
rats och där större partier var frilagda. Enstaka iakttagelser gjordes också vid ska-
dad ytputs på korsarmen och långhuset, där äldre lager låg frilagda. Analysen om-
fattar endast iakttagelser på plats. Färg och putslager redovisas i tabell i bilagan.   

Övriga iakttagelser i samband med dokumentation 
Absidens sockel är av huggen natursten, granit, medan sockeln i absidens 
rundbågsnischer är av sandsten. De nedhängande knopparna i rundbågsnischerna 
är också av sandsten. I samband med renovering av östra kyrkogårdsmuren 2020 
påträffades en gul sandsten huggen i en tydlig kilform. Sandstenen liknar en Köp-
ingesandsten (Stora Köpinge, Ystad) som exempelvis använts i flera mycket tidiga 
kyrkor såsom domkyrkan och Bjäresjö kyrka.  

Tolkning av frilagda lager 
På absiden var det äldsta tydliga putslagret ett hår och halminblandat putslager på 
vilket man målat en kimröksfärgad kvadermålning. Kvadermålningen har följ ab-
sidens murnischer. Sannolikt har även fönster och hörnkedjor varit markerade på 
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detta sätt. Både putsens uppbyggnad och målningsdekoren kan grovt dateras till 
sen medeltid/renässans – 1600-tal. Putsen och målningen kan ha ersatt en äldre 
målningsdekor som varit slammad eller målad direkt på stenen. Kyrkans dekora-
tiva detaljer såsom valvsten, sockelsten och pilastrar har murats av olikfärgad 
sten, förmodligen helt medvetet för att få en effektfull färgverkan. Ovanpå den 
kimrökfärgade målningen finns flera beige färglager med inslag av grått. Hur ab-
sidens nischer har varit markerade är osäkert eftersom inte hela absiden har varit 
frilagd. Senare putsas fasaderna igen, samtidigt som delar av kyrkan spritputsas,  
och flera rosafärgade färglager målas. Rosatonade färglager är inte ovanligt från 
1700-talet och under hela 1800-talet då man börjar efterlikna rosa marmor eller 
den rosaröda Övedssandstenen i putsade byggnader.  

Antikvarisk bedömning av åtgärden 

Efter analys av färg och putsskikt på Köpinge kyrka kan konstateras att fasaderna 
har mycket välbevarade äldre puts- och färgskikt. Både de äldre puts och färglag-
ren ligger ytligt och riskerar därför att skadas i stor omfattning vid exempelvis en 
fasadrenovering. Där putslagningar lite här och var på kyrkan gjordes syntes även 
kvaderristade fogar från kyrkans äldsta byggnadsperiod. Antikvarisk medverkan 
bestod av dokumentation av färg och putslager på absiden och tack vare att ent-
reprenören reagerade över dessa fynd. Enligt entreprenören putsades också stora 
delar av tornets södra fasad om. Antikvarisk medverkan rekommenderas vid 
framtida renoveringar då putsskikten har viktiga kulturhistoriska värden och även 
kan ge information om kyrkans byggnadshistoria. Vid kyrkans södra sida har ett 
vapenhus funnits möjligen med ingång till kyrkvinden eller en läktare vid långhu-
sets västra sida. Analys av putsskikt i södra fasaden är därför mycket viktig i fram-
tiden då det kan ge en viktig pusselbit till kyrkans historik.  

Lund 2020-09-16 

Kerstin Börjesson 
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Naturstensdetaljer tycks ha varit bemålade direkt på stenen. Grå färgspår syntes på sandstensdroppen i absidens 
rundbågsnisch.   

 

Sockeln målades i en grå nyans utifrån äldre färgspår. Här ses färgprov inför slutgiltig målning. Ljusgrå färg valdes.  
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Färdigmålade fasader i augusti 2020. 
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Dokumentation  
 
Absid 
 
1 Hår/halm-inblandad puts, kvastad, rund ballast 1-5 mm, brun-grå-grön-

färgad, knottrigt utseende 
2 Gulbeige kalkning,  

S1005- Y50R 
kan ha varit heltäckande  

3 Tunt svart färglager, möjligen kvadermålning  
S8005-R80B 
 

4 Kvadermålning i kimrök  
S 6005-R80B + vitmålade kvaderstreck som följer rundbågen i absidens 
nischer 
 

5 Beigegrå kalkning/slamning på pilaster 
S0502-Y50R alt/ S1002-Y50R + Sockel ljusgråmålad S1005- R80B  

6 Vitgrå sandig slätputs cirka 7-10 mm tjock, ballast 1-4 mm, mkt 1-2 mm  
samtida med spritputs på kyrkan 

7 Aprikosrosa kalkning S1020-Y50R  
8 Ljusrosa kalkning S1005-Y70R 
9 Vit kalkslamning, sandig karaktär 
10 -  Flera vita kalkningar, sen tid-befintlig kalkning 
  
 
Sifferkombinationerna anger färgkod enligt Natural Color system NCS 
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Färglager så som de numreras i tabellen för absiden.  

 

       
Till vänster: färglager på en av absidens pilastrar. Bild till höger: Aprikosrosa kalkning (lager 7) syntes på absidens slät-
putsade partier under senare kalkning.  
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Långhus nordöstra hörn 
 

 
 

     
Lätt rosafärgad fin slätputs som ser ut att ha bearbetats med textil eller liknande. Se lager 2 långhus. Däröver syns beige 
kalkningar och ett par spritputslager 

  

1 Tunn cirka 2-3 mm tjock slammad puts direkt på 
stenen, finmagrad puts 

 

2 Puts cirka 5 mm tjock, jämn finmagrad puts 0,1-1 
mm ballast + inslag av 2-3 mm ballast, ”slät 
säckskurad” yta, ser ut som tyg har tryckts mot 
putsytan 

 

3? Rosafärgad kalkning 
S1005-Y50R på 2 

Grå kvadermålning 
eventuellt ovanpå 2 

 

4 Beigegrå kalkning S1002-Y50R, heltäckande - 
troligtvis ej kvadermålning 

 

5 5 mm tjock spritputs troligtvis med grå kvader-
målning 

 

6 Tjock spritputs med senare lagningar  
7 Beige kalkning  
8 Vit kalkning  
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Norra korsarmen 
 
1 Fogbruk beigefärgat,  

Sannolikt ursprunglig 

 
2 Gul kalkning  
3 Rosa kalkning  
4 Beigevit kalkning med grå 

kvadermålning på nordöstra 
hörnet av korsarmen (grå 
kvadermålning ej synlig på 
 
 
 
 

 

5 En eller två olika spritputsla-
ger 
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