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Sammanfattning 
Under våren 2020 har taken på Hörröds kyrka renoverats. Ursprungligen var avsikten 
en fullständig yttre renovering men av ekonomiska skäl har församlingen prioriterat 
takrenovering.  

Administrativa uppgifter 
Objekt  Hörröd kyrka 
Socken  Hörröd, 1067 
Kommun  Kristianstad kommun 
Län  Skåne 
Länsstyrelsens beslut 2017-08-18, dnr 433-17462-2017 
Regionmuseets dnr K12.30-267-17, 1067 
Beställare  Degeberga-Everöds församling 
Projektör/Projektledare Niclas Hansson, Danewids ingenjörsbyrå AB 
Entreprenör  Rose Bergström och söner AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet i Skåne genom Åsa Eriksson Green 
Genomförandetid februari-juni 2020 
Slutbesiktning 2020-06-04 

Fotot på Hörröds kyrka är odaterat. Vid tiden hade kyrkan ännu taktäckning av ekspån, 
men den ursprungliga polykroma färgsättningen på fasaderna var ersatt med vitt. Fotografi 
från Kulturmiljöbild.  
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Rapport granskad av Linn Offerlind-Ljunggren 

Historik med relevans för ärendet 
Hörröds kyrka stod klar 1859 och ersatte då en medeltida kyrka som låg en kort bit ös-
ter om dagens kyrka. Arkitekt var Henrik Albert Törnqvist. Byggmästaren, vid namn 
Ljunggren, kom från Kristianstad. Det är dokumenterat att församlingsborna bidrog 
med transporter och dagsverken. Församlingens dåliga ekonomi gjorde att de bevilja-
des så kallad rikskollekt för att finansiera bygget av den nya kyrkan. Den enkla kyrka 
som församlingen avsett att bygga godkändes inte av Kungliga Överintendentsämbetet 
i Stockholm, den myndighet som övervakade byggnationer av detta slag. På deras ini-
tiativ anlitades arkitekten Törnqvist vars ritning, med några ändringar för att spara 
pengar, var den som kom att följas. Kyrkans tak var ursprungligen täckt med hand-
kluvna och tjärade ekspån. På 1930-talet lades tegelpannor från Börringe tegelbruk 
över spånet på torn och långhus. Taket över absiden täcktes med galvaniserad stålplåt 
som målades röd. Under 1990-talets sista år genomfördes en yttre renovering av kyr-
kan där den ursprungliga färgsättningen på fasaderna återställdes. Arbetet omfattade 
dessutom rengöring och reparation av taken samt nya hängrännor och stuprör.  

Skadebild 
Inför renoveringen hade läckage på tornets och långhusets södra takfall noterats samt 
lokalt förekommande rötskador på undertak och takstolar. Lokala rötskador fanns 
även på undertaket i anslutning mellan långhus och torn samt vid långhusets östra ga-
vel. Absidens plåttak var rostigt och färgen flagade. Fönstren underhölls senast 2016 
och bedömdes vara i gott skick med undantag för de runda fönstren på tornets och 
långhusets västra fasader. I synnerhet tornets fasadputs är i dåligt skick med stora puts-
bortfall och missfärgning.  Marken runt byggnaden lutar in mot fasaden vilket leder till 
problem med avrinningen. Av dessa skador har endast en del åtgärdats. 

Utförda åtgärder 

Torn 

Västra sparrarna och remstycket, delar av östra sparrarna samt mindre delar av norra 
och södra remstyckena har ersatts med likvärdigt virke. De östra sparrarna ersattes del-
vis och halvades i de befintliga sparrarna. På ritning i bildbilagan visas omfattningen av 
utbytt virke. Knutpunkterna vid västra sparrarnas möte med remstyckena har fästs ner 
med injekteringsankare. Råsponten på tornet har bytts ut i sin helhet till en slätspont, 
eftersom ilagning med mindre bitar skulle försämra stabiliteteten (skivverkan) i under-
taket. Blyplåten längs med tornets gavlar var i gott skick och har återanvänts.  
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Långhustak 

Efter att ställningarna rests och långhusets takfall kunde besiktigas på nära håll konsta-
terades utbredda fuktskador på södra takfallet varför beslutet fattades att lägga om tak-
fallet i sin helhet. Detta omfattade rivning av spån och läkt, ny slätspont, papp (Isola 
Isostark YEP 2500 med klisterkant) samt ny strö- och bärläkt. Det norra takfallet var i 
bättre skick och endast taket närmast takfoten var i behov av åtgärd. De nedre skiften 
tegel har lyfts och en plåt, målningsbehandlad likt absidtaket, har skjutits in under spå-
nen vid takfoten som en extra säkring mot läckage. På grund av att endast det södra 
takfallet lades om uppstod en nivåskillnad mellan takfallen eftersom bevarade takspån 
på norra takfallet bygger upp mer än den nya konstruktionen på det södra. På södra 
takfallet har därför en grövre läkt lagts så att takfallen kommer i våg med varandra 
(ströläkt ca 70x45 och bärläkt ca 45x45). Takteglet har rengjorts från alger samt mos-
sor och återmonterats. Taktäckningen har kompletterats med ett fåtal pannor. 

Absidtak  
Löst sittande färg på absidtakets enkelfalsade plåttak har skrapats bort och plåten ren-
gjorts, liksom all plåt i hängrännor och stuprör. Plåten har målats med Abratex top 86 
i en ljust grå kulör (kulör 3502-Y).  

Övrigt  

De tre runda fönstren på tornets och långhusets västra fasader har kompletterats med 
nytt kitt (Åffa linoljekitt), halvoljats samt målats med linoljefärg från Engwall och 
Claesson i befintlig, brun kulör (kulör 1A-663 enligt tillverkaren). Fönstret på tornet 
har försetts med nya infästningar invändigt.  
 
Takfotslisten på tornet har putslagats liksom putsen på långhusets nockar i öst och 
väst. Till detta har tagelarmerat, hydrauliskt kalkbruk använts (NHL5 0–4 mm, Målar-
kalk) Panelen under hängrännan har målats.  

Iakttagelser under restaureringen  
Kyrkans fasadputs uppvisar en omfattande skadebild med putsbortfall, missfärgningar, 
algpåväxt och sprickbildningar, framförallt på tornets fasader samt i fönster- och 
dörrsmygar. Dessa skador behöver åtgärdas de närmaste åren och orsakar redan en 
risk för besökare då delar av puts med regelbundenhet faller ner från tornet.  

Avvikelser från arbetshandlingar 
Enligt handlingarna skulle en mer omfattande yttre renovering genomföras. Av de 
punkter som finns med i Länsstyrelsens beslut har följande inte åtgärdats;   
 Montering av nya dymlingar i takstolsskarvar, 
 Omfattande putslagningar av fasader samt avfärgning av samtliga fasader, 
 Ny stege på tornvind samt ny landgång och belysning på långhusets vind,  
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 Lagning och utbyte av solbänkar  
Av dessa har den första punkten genomförts, och delvis den andra. Beträffande ny 
landgång och belysning på långhusvinden har det redan genomförts. Dränering kom-
mer att genomföras under sommaren 2020, efter överenskommelse med länsstyrelsen 
utanför ramarna för antikvarisk medverkan.  
 
Absidens plåttak har vid tidigare renovering målats med ett modernt färgsystem som 
inte fanns föreskrivet i handlingarna. För att ny bemålning ska fungera med underlig-
gande färglager har taket målats med Abratex top 86 och inte linoljefärg vilket hand-
lingarna föreskrev.  
 
På långhuset har antalet pannor som enligt arbetshandlingarna skulle fästas med 
stormklammer minskats. Stormklammer har enbart använts på pannor inom en räck-
vidd på 1,5 meter från tornmuren.   

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Åtgärderna har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden genom att 
laga skador med likvärdigt material och att begränsa insatserna till faktiska behov. Att 
taket på en byggnad är tätt är en av de viktigaste förutsättningarna för att underhåll 
och andra skador ska begränsas. Arbetet bedöms av Regionmuseet som väl genom-
fört. 

Övriga handlingar med relevans för ärendet 
2020-01-14 protokoll byggmöte 1 
2020-02-13 protokoll byggmöte 2  
2020-03-10 minnesanteckning teknikmöte 
2020-05-13 protokoll byggmöte 3 
2020-06-04 protokoll byggmöte 4 
2020-06-08 protokoll slutbesiktning 
 
 

Kristianstad 2020-06-09 

Åsa Eriksson Green
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Bildbilaga 
 
  
 
 

De övre bilderna visar taket över tornet vid rivning. Blyplåten längs gavlarna var i gott skick 
och sparades.  

Nedre bilden till vänster visar långhustaket där några rader tegelpannor togs upp längs nedre 
takfallet på båda sidor för att besiktiga underlaget. Bilden till höger visar den ursprungliga 
spåntäckningen som fungerat som undertak. Spåntaket är bevarat på norra takfallet.  
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Plåten över absiden är enkelfalsad och senast målad i grå kulör. Plåten var i relativt gott skick med rost 
och färgbortfall framförallt i anslutning till ståndrännan. Den övre bilden till höger visar de fastmurade 
tegelpannorna på långhustakets gavel mot öster där det fanns en del putsbortfall och sprickbildningar.  
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När taket på tornet var rivet upptäcktes en del rötskador i taklaget närmast de två gavelmurarna.  

Rötskadade delar av taklaget ovan tornet har bytts ut. Ritningen ovan är framtagen av Niclas Hansson, 
Danewids ingenjörsbyrå AB och redigerad av Regionmuseet. De gula markeringarna är delar som 
bytts ut; från vänster sparrarna längs med västra gaveln, samt remstycket vid samma gavel och de 
nedre delarna av sparrarna vid östra gaveln. Längs med murkrönen har mindre delar av remstyckena 
bytts ut lokalt.  
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Kyrkan efter slutförd takrenovering. Den övre bilden visar norra takfallet och absidtaket. Den 
nedre bilden visar södra takfallet och torntaket.  
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Bilderna till vänster visar absidens plåttak efter skrapning, rengöring och målning. Överst till hö-
ger syns plåten som monterats under spånen, under de nedre tegelskiften på norra takfallet. Den 
mittersta bilden till höger visar södra takfallets anslutning mot tornet där befintlig blyplåt har 
återanvänts. Den nedre bilden till höger visar det norra takfallet.  
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De tre runda fönstren; ett på tornet och 
två på långhusets västra gavel har kom-
pletterats med kitt, där det fattats, och 
målats.  
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1. Mariakyrkan i Helsingborg – renovering av tak och fasader, Helsingborg, AM, Kerstin Börjesson, 2018-

2019 
2. Gamla södra kasern, installation av trapphiss, Kristianstad, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2020 
3. Strövelstorps kyrka, Inre renovering och ombyggnad, Strövelstorps socken, AM, Åsa Eriksson Green, 

2019-2020 
4. Skårby kyrkogård – renovering av trappa, Skårby socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019  
5. Remmarlövs kyrkogård, Remmarlövs sn, VP, Karin Hernborg, 2019-2020 
6. Skarhults kyrka – lagning av mur, Skarhults socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
7. Eslövs kyrka – ny ljud- och projektoranläggning, Eslöv, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
8. Stehags kyrkogård och begravningsplats, Stehags sn, VP, Karin Hernborg, 2019-2020 
9. Klippans Bruk – holländeri till PM 2, Klippans socken, AF, Helene Stalin Åkesson, 2020 
10. Bolshögs kyrkogård – Murarbeten, Bolshögs sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
11. Västra Vemmerlövs nya kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Karin Hernborg 2019-2020 
12. Underhållsplan för Löderups kyrka - uppdatering 2020, Löderups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 

2020 
13. Raus kyrka Helsingborg – ny vindslucka, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2020 
14. Underhållsplan för Glemminge kyrka - uppdatering 2020, Glemminge sn, VP, Linn Offerlind- Ljung-

gren, 2020 
15. Maglarps nya kyrkogård, Maglarps sn, VP; Karin Hernborg 2019-2020 
16. Fjelie kyrka- ut- och invändig renovering, konservering, Fjelie sn, AM, Petter Jansson 2015-2016 
17. Farstorps kyrka, installation av larm, Farstorp sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
18. Korsvirkeshus vid Raus kyrka, Raus sn, FU, Maria Sträng & Kali Olsson, 2019 
19. Vallkärra kyrkogård – renovering av kyrkogårdsmur, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018-2020 
20. Underhållsplan för Hörups kyrka - uppdatering 2020, Hörups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
21. Norra Sandby kyrka – invändig renovering, Norra Sandby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2019-2020 
22. Hörröd kyrka – takrenovering, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 

 
 

 


