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Tekniska och administrativa uppgifter
Län: ............................................................................................................................................................................ Skåne
Kommun: ......................................................................................................................................................Kristianstad
Socken: ...........................................................................................................................................................Degeberga
Beställare: ..........................................................................................................Degeberga kyrkliga samfällighet
Länsstyrelsens tillstånd: ..................................................................................... 2007-06-04 dnr:433-8145-07
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skånes yttrande: .................................... 2007-03-30
Syn av arbetsområdet: ..............................................................................................................................v. 27 2007
Arbetena påbörjades: ................................................................................................................................v.33 2007
Slutbesiktning: .......................................................................................................................................... 2007-12-13
Generalentreprenör: .................................................................................................... Mur & Puts Byggnads AB
Underentreprenörer: ......................................................BM Plåt AB, Sydskiffer AB och Simons Måleri AB
Konsult: .................................................................................................................................... Ponnert Arkitekter AB
Arbetsbeskrivning: .......................................................... Upprättat av Ponnert Arkitekter AB 2006-12-20
Antikvarisk kontrollant: .............................................................................. Jörgen Kling, Malmö Kulturmiljö

Historik
Den romanska kyrkan av sten uppfördes ursprungligen i slutet av 1100-talet med
långhus, kor och absid. Tornet tillkom under senare delen av medeltiden då även
långhuset och koret blev valvslaget. De stora förändringarna som skedde 18581863 innebar bl. a att långhusets södra vägg och de medeltida valven revs och att
det nya långhuset uppfördes vinkelrätt mot den ursprungliga kyrkobyggnaden. Det
nya kyrkorummet försågs med dubbla rader pelare bärandets ett tunnvalv över
mittskeppet och plana tak över sidoskeppen. Vid samma tillfälle revs även absiden
som resulterade i att det ursprungliga koret nu fick en rak avslutning mot öst. Mot
långhusets norra vägg tillbyggdes en mindre sakristia bakom altaret och ovanför
denna bröts en rund fönsteröppning upp.
Under åren 1925-26 genomfördes en större restaurering av kyrkan under ledning
av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Vid denna restaurering avkortades kyrkorummet genom att den södra delen av tillbyggnaden från den tidigare förändringen
från mitten av 1800-talet indelades i två våningsplan. Detta resulterade i att
fönstersättningen i kyrkans sydfasad ändrades samtidigt som sakristian i norr revs.
När skiffertaket tillkom är ovisst men troligen omlades det vid Wåhlins restaurering
då kyrkan även försågs med fotrännor och stuprör av koppar.
Åren 1961-1963 utfördes en ny restaurering av kyrkan under ledning av Eiler
Graebe. Samtliga fönster ersattes med nya dubbelkopplade i ek. Ny värmeledning
och invändig ommålning i ljusa färger, samtidigt som tornrummet inreddes till
dopkapell
Den senaste inre restaureringen utfördes 1993 då dagens interiören utformades
med ett stramt målat kyrkorum.
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Arbetets omfattning 2007
Åtgärderna som utfördes 2007 omfattade i huvudsak arbeten på kyrkans fasader,
omläggning av tak och plåtdetaljer.
•
•
•
•
•

•

•

•

Rengöring, partiella putslagningar och avfärgningar på fasaderna (se
”Avvikelse från tidigare beslut”)
Omläggning av skiffertaken, de nya skiffermaterialet kommer från brottet
Penrhyn vid Bethesda i norra Wales, en plats som har använts för
skifferbrytning redan under medeltid.
Rengöring och reparationer i tornets tegeltak
Byte av kopparplåtdetaljer som skorstensbeslag, inskottsplåtar, nockplåtar,
häng och ståndskivor, ränndalar, fotrännor och stuprör utfördes som de
äldre befintliga plåtdetaljerna.
Utvändiga fönstersnickerier, dörrar, portar behandlades med halvolja
(50% rå linolja + 50% balsamterpentin). Fönsterkittning utfördes med
linoljkitt av fabrikat Dana lim. Luckor målades med linoljefärg bränd
umbra.
Smidesdetaljer rostskyddsmålades med två strykningar med linoljebaserad
järnmönja LFR-M med obruten pigmentkulör av naturlig Hematit jord.
Täckmålningen utfördes med linoljefärg LFGRÅ-19/2 med pigment av
grafit
Takfönster vid skorstenen rengjordes och ströks två gånger med järnmönja
före plåttäckning samt därefter två gånger med grafitpigmenterad
linoljefärg
Kyrkans putsade sockelytor avfärgades med kimröks-pigmenterad
kalkcementfärg

Utförda tillägg
• Efter öppning av skorstenens sentida plåtbeklädnad bestämdes att plåten
skulle demonteras och att skorstenen skulle foglagas och återfå sin
orginalutformning. I samband med detta arbete tillkom en ny stege och
brygga till skorstenen.
• Foglagning av kyrkogårdsmuren mot söder

Avvikelse från tidigare beslut
När putsarbetena inleddes visade det sig att den befintliga grundningsputsen bestod
av ett mycket hårt KC- bruk (typ B eller C). Då grundningsputsen visade sig ha bra
vidhäftningsförmåga togs beslut att den inte knackades ner, förutom på de delar av
fasaden som putslagades med fabriksblandat kalkbruk. Med tanke på underlagets
hårdhet uteslöts ren kalkfärg, som bedömdes inte fästa på det hårda underlaget.
Förmodligen kan nämnda KC-puts härledas till mitten av 1900-talet, då man vid
denna tid ansåg att stark cementhaltigt grundningsbruk var självklart som första
påslag oavsett underlag och typ av objekt. Den hårda putsen medförde således att
avfärgningen utfördes med två strykningar med kalkcementfärg och därefter två
strykningar med kalkfärg.

Södra gaveln oktober 2007

December 2007
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Fönster av ek, september 2007

Efter behandling med olja, oktober 2007

Takfönster vid skorsten

Med ny plåttäckning
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Skorstenen med plåtbeklädnad

Foglagad och avfärgad

Södra kyrkogårdsmuren,
före och efter foglagning
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Iakttagelser under arbetena
I samband med de begränsade nerknackningarna av löst sittande putslager, framkom äldre byggnadsdetaljer som dokumenterades. Med tanke på den om- och tillbyggnad som skedde med Degeberga kyrka på 1800-talet, som bl.a innebar att
stora delar av långhusets ursprungliga södra vägg revs ner för att det nya långhuset
skulle tillfogas vinkelrätt mot den ursprungliga byggnaden, var det desto mer glädjande att trots de ovan uppräknade ingreppen återfinna två mer eller mindre intakta
hörnkedjor mellan långhuset och koret.
Under äldre tid var det främst lokalt byggnadsmaterial som användes. Transport
av sten längre sträckor var förbehållet särskilda byggnader som kyrkor och då ofta
bara de stensorter som användes i dekorativt syfte medan huvudparten av
byggnadsstenen hämtades relativt nära byggplatsen.
Den välbevarade norra hörnkedjan består av huggen granit/gnejs en stenart som
framförallt finns i Skånes nordöstra del. De välhuggna stenarna är till synes omsorgsfullt utvalda med tanke på att få en blandad färgvariation på hörnkedjan.

Norra hörnkedjan, bestående av huggen granit/gnejs

Den södra hörnkedjan, som kanske inte framstår så homogen och estetiskt
tilltalande som den norra, har dock mer att berätta för oss om tidens skiftande ideal
när det gäller material från medeltid och framåt. Medan två stora huggna gråstenar
utgör hörnets nedre del, följes dessa bautastenar av ett parti uppfört av storstenstegel som delvis består av återanvänt material då vissa hade rester av en ljus tunn
putsyta som saknades helt på andra delar av tegelytan. Hörnkedjans övre del
avslutas med två huggna kalkstenar. Varför har man använt det avvikande tegelmaterialet i mittpartiet? En trolig orsak är att ett partiellt ras av huggen natursten
kom att ersättas av tegel, ett material som finns dokumenterat från slutet av 1100talet. Tegelförbandet har anpassats efter de naturstenar som inte rasade ner och som
ligger i förband med korets sydvägg. Där teglet inte huggits för att passa in har
oregelbundenheter i skiften nivellerats med fragment av halvcylindriska munktegel.
Munkteglet som var det vanligaste taktegelmaterialet under medeltiden började
ersättas först under 1500-talet med vingtegel i södra Sverige. Under senare delen av
medeltiden då många kyrkor utvidgades, blev teglet ett material främst för
utsmyckning och omfattningar.

Södra hörnkedjan
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Det var en tid då den huggna naturstenen inte längre hade den status som tegel nu
hade fått. Tegel var ett dyrt och exklusivt byggnadsmaterial som endast användes
vid uppförandet av särskilda monumentalbyggnader som kyrkor och herremansboningar. Men även kyrkor som Degeberga, som var uppförda i sten, kunde senare
under medeltiden få valv, hörnkedjor och gavelrösten utförda i tegel.
Även på den relativt begränsade yta som utgjordes av tegel i den södra
hörnkedjan var man angelägen att exponera denna och inte dölja den med ett
putslager, något som de väl utförda fogarna mellan stenarna bekräftar. Fogtypen,
som bl a förekommer under gotiken, kan närmast betecknas som en åsfog med två
strukna snedfogar. Ytterligare något som visar att ytan inte varit överputsad från
början är att både teglet och fogarna visar på vittringsskador dvs en naturlig
nedbrytning på grund av väder och vind, något som till slut dock gjorde det nödvändigt att putsa över den utsatta fogarna och tegelytan.

Detalj av tegelytan som uppvisar tydliga vittringsskador

Man valde då en hård fin rödbrun glättad putsyta allt för att efterlikna det
underliggande teglet. För att förstärka illusionen har man i den fina putsytan även
ritsat fogar och enkla mönster, något som knappast varit synligt från marken men
som visar tidens uppfattning av teglets status och betydelse.

Puts med fog- och mönsterristning

Ristning, samt det senare pålagda gråaktiga kimröksfärgade putslagret

Senare har ytterligare minst två putslager tillkommit som inte har haft någon
ambition att imitera tegel. Först en vitgrå tunn puts som i sin tur täcktes av en
beigebrun puts med inslag av nöthår. Däremot visar nästa gråaktiga putslager, som
närmast kan betecknas som en slamning, att nya ideal har slagit igenom. Här har
man blandat in kimrök, troligen för att efterlikna natursten. Mot slutet av 1500talet blev det en ny våg av naturstensanvändning och det är troligt att den
kimröksfärgade slamningen skall sättas i samband med detta skede. De senare
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tillkomna ljusa, i de flesta fall, vita puts- och färglagren visar hur idealen åter
ändrats och nu till den in i vår tid gängse uppfattningen av den skånska vitkalkade
kyrkobyggnaden. Efter dokumentationen överputsades ytan.

Antikvarisk kommentar
Resultatet av den utvändiga restaureringen har varit gott ur kulturhistorisk
synpunkt. Man har arbetet med hänsyn och respekt för historiskt material och
metoder. Avvikelse från det från början föreskrivna kalkbruk för putslagning och
kalkfärg för avfärgning av fasaderna grundar sig på att den befintliga hårda KCputsen. Det hade krävts att all KC-puts hade tagits ner för att det föreskrivna
kalkbruket hade kunnat användas, något som inte ansågs ekonomiskt och
planeringsmässigt möjligt vid detta restaureringstillfälle. Beslutet resulterade i att
endast mindre ytor behövde putslagas som i sin tur gjorde att murverksdokumentationen inte blev så omfattande. Med tanke på förutsättningarna var det
därför av stor betydelse att de framkomna hörnkedjorna gav oss tidigare inte kända,
kunskaper om kyrkan äldre byggnadshistoria.

Övrigt
Dokumentationsarbetet med de framkomna hörnkedjorna utfördes av Jörgen Kling
Malmö Kulturmiljö samt Carin Alftrén och Lina Bjernqvist från Ponnert
Arkitekter AB. Fotodokumentation utfördes av Malmö Kulturmiljö. Dokumentationsmaterial och övriga handlingar med relevans för ärendet förvaras i Malmö
Kulturmiljös arkiv.
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