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Omslagsfoto: Ränndal av kopparplåt mellan långhus och södra vapenhuset.
Samtliga bilder i rapporten är tagna av Regionmuseet i Skåne, om inte annat anges.
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Sammanfattning
Under våren 2021 har långhusets och korets tak lagts om. Arbetet har omfattat rivning
av befintlig papp och läkt, reparation brädpanel och tätning mot gavlar samt återmontering av takteglet. På tornet har extra tätning gjorts mot gavlarna.
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Historik med relevans för ärendet
Hörja kyrka byggdes sannolikt vid mitten av 1200-talet, troligen på initiativ av ärkebiskopen i Lund. Kyrkan uppfördes med långhus och ett smalare, rakslutet kor. Under
1300-eller 1400-talen tillkom ett vapenhus i söder. Det är okänt om kyrkan hade en
norrport. Kyrkan har aldrig valvslagits. Majoriteten av ekvirket i takstolen har daterats
till 1430-tal. Bland de äldsta skriftliga källorna om kyrkan, från 1665, anges att det fanns
ett klockhus intill kyrkan och inget torn. Taket var då belagt med bly respektive spån.
Under 1700-talet förlängdes långhuset åt väster. Strax efter år 1800 flyttades kyrkklockorna upp på vinden i långhusförlängning och den gamla klockstapeln revs. År 1818
täcktes kyrkans tak med kopparplåt, vilken i sin tur ersattes av spån 1869. Spåntaket
ersattes med ett papptak före 1924, då kyrkans torn byggdes och hela taket täcktes med
tegel. Under 1970-talet genomfördes en utvändig renovering och det är möjligt att taket
lades om vid detta tillfälle, också med tegel.

Skadebild/Åtgärdsbehov
I vård- och underhållsplanen från 2019 dokumenterades spår av läckage och hål i långhustaket.
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Utförda åtgärder
Den befintliga taktäckningen av enkupiga, falsade takpannor från Börringe tegelbruk
plockades ner för att återanvändas. Befintlig läkt och papp revs. Skorstenen som gick
upp genom långhusets östra taknock fyllde inte längre något syfte varför den revs ner
under taknivå för att minimera risk för framtida läckage och skador.
Undertaket av brädor var generellt i gott skick. Mindre lagningar har gjorts, framför allt
i långhusets västligaste takstolsfack mot tornet. I de övre delarna av takstolsfacken har
ventilationshuvar monterats för att underlätta ventilation och undvika mögelpåväxt inne
på vinden. Huvarna ligger dolda under tegelpannorna. Ny papp (YAP 2200) och läkt
lades på det lagade undertaket varpå tegelpannorna återplacerades. Skadat tegel ersattes
med likadana pannor från Börringe. Över nocken veks ett galvaniserat hönsnät som
extra armering åt det hydrauliska och tagelarmerade kalkbruk som nockpannorna murades i. Befintliga ståndskivor mot långhus- respektive torngavel återanvändes och har
enbart rengjorts och målats i befintlig kulör med rostskyddsfärg Metallgrund och täck från
Beckers (NCS S 5040-Y80R).
En bockad plåt har lagts mot gavelväggen, under befintlig plåt och ner på pappen så att
läckage i anslutningen kan undvikas. Mindre justeringar fick göras av läktens höjd, bland
annat längs korets västra tak mot långhuset för att undvika glapp mellan taktegel och
plåt. Inga nya tätningar ovan befintliga ståndskivor behövde göras. På södra vapenhusets gavel hade den västra vindskivan förskjutits. Denna fästes med skruv i den nya
läkten för att bättre hålla sin position. Hängrännor kompletterades och riktades där nödvändigt. Nya ränndalar och fotplåtar tillverkades av kopparplåt. På tornet och vapenhustaket i väster lyftes pannor längs med murarna för att undersöka hur dessa hade
tätats mot ytterväggen. Bland annat silade ljus in till tornvinden genom taket och man
ville komplettera för att undvika läckage. Här var takpappen uppdragen olika långt varför den befintliga plåten kompletterades med en bockad plåt, i samma utförande som
övriga gavelpartier. Enstaka byten av tegelpannor gjordes på tornets tinnar. Taken har
rengjorts med Grönfri. Längs takfoten har fågelband monterats.

Kommande underhåll
Det har varit svårt att få tegelpannorna att passa ihop ordentligt. Takytorna bör därför
ses över med regelbundenhet och pannorna justeras vid behov.

Avvikelser från arbetshandlingar
Ståndplåtarna behölls och kompletterades i stället för att bytas. Inga tegelskärvor i
nockbruket. I stället för nöthår har hästtagel använts som armering i nockbruket. I
handlingarna angavs ingen färgtyp för målning av plåtar då tanken var att de skulle bytas. När beslutet fattades att behålla plåtarna målade entreprenören dessa på eget

Hörja kyrka – takrenovering

initiativ med en alkydoljebaserad rostskyddsfärg från Beckers, före samråd med medverkande antikvarie.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder
Åtgärderna är väl genomförda med hänsyn till kyrkans kulturhistoriska värde. Ur kulturhistoriskt perspektiv är det positivt att befintliga plåtar kunde behållas i stället för att
bytas ut. Vid nästa målningstillfälle bör den använda rostskyddsfärgens funktion utvärderas. Vid behov skrapas plåtarna och en återgång till linoljebaserade produkter görs.

Övriga handlingar av relevans för ärendet
Kristianstad, 2021-06-22
Åsa Eriksson Green

Hörja kyrka i april 2021 innan takrenovering.
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Brädpanelen hade begränsade skador, framförallt över
långhuset, i anslutning till takfot och mot tornet. Skador
har lagats med virke likt befintligt (foton Anders Håkansson).
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De två övre bilderna visar skador i långhustaket, sedda från vinden. Båda skadorna fanns i västra takstolsfacket mot
tornmuren. Nedre bilden till vänster visar ljusglipa i torntaket. Nedre bilden till höger visar ståndskivan mellan koret
och långhusgavlen, vilken var i gott skick undantaget färglagret.
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Omläggning av östra takfallet över vapenhuset i söder. Här lades ny kopparplåt i ränndalarna.

Omläggning av långhusets norra takfall. Över nocken lades ett hönsnät som extra armering av det hydrauliska kalkbruk – ytterligare förstärkt med tagel – som nockpannorna lagts i.

Hörja kyrka – takrenovering

Ny fotplåt längs långhusets norra takfot. Mot gavelröstet har en bockad plåt lagts ovanpå pappen som en extra skydd
mot läckage. Fågelband har monterats under den nedre takpannan. Bilden till höger visar ståndskivan mot tornets
västra tinnar. Här var pappen ojämnt uppdragen längs gavlarna och kompletterades med samma sorts bockad plåt som
övriga gavlar på kyrkan.
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Övre bilden till vänster visar hur pappen dragits ända upp mot ståndskivan (foto Anders Håkansson). Överst till höger
ståndskiva och ränndal med kopparbeklädnad. Nedre bilden visar en detalj av den målade ståndskivan mot långhusets
östra gavel (foto Anders Håkansson).
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På tornet var takpappen inte uppdragen på ett enhetligt sätt längs med gavlarna. Här kompletterades takläggningen
genom att likadana bockade plåtar som monterats på övriga takpartier monterades under den befintliga plåten.
Ståndskivorna målades röda likt övriga. På den vänstra bilden syns även en av de ventilationsöppningar, mögelstoppers, som monterats i undertaken i förebyggande syfte. Fotografier: Franssons bygg AB.
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Materialförteckning från Franssons bygg AB.
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