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2.2.   Kyrkans läge och församlingstillhörighet 
Fastighetsbeteckning och husnummer: STAFFANSTORP STORA 
MÖLLEBERGA 9:1- Husnummer 1. 
 
Mölleberga kyrka tillhör Uppåkra församling och är belägen i byn 
Stora Mölleberga, några kilometer sydväst om Staffanstorp. 
Kyrkan ligger i öst-västlig riktning invid vägen i korsningen 
Mölleberga kyrkväg/Mölleberga byväg. Bybildningen med kyrkan i 
centrum har en ålderdomlig karaktär och är tillsammans med 
omkringliggande odlingslandskap klassat som riksintresse för 
kulturminnesvården. Kyrkogården är omgärdad av en vitputsad 
bogårdsmur, avtäckt med rött taktegel. I den nordvästra delen av 
kyrkogården finns en förrådsbyggnad med toalett intill muren. En 
smidesgrind leder från väster in till kyrkogården som 
karakteriseras av äldre gravplatser omgivna av låga, klippta 
buxbomhäckar. Markbeläggningen på kyrkogården utgörs av 
randkrattad singel förutom framför västporten där marken är 
belagd med storgatsten.  
 
 

 
Mölleberga markerat med punkt. Karta från www.eniro.se.  
 
Landskap/Län:  Skåne/Skåne 
Kommun/Socken:  Staffanstorp/Mölleberga 
Stift/Kontrakt:  Lund/Bara 
Pastorat/Församling:  Uppåkra/Uppåkra 
Skyddsform:   KML 4 kap 3§ uppförd före 1940 
Status:   Församlingskyrka 
Typ och belägenhet:  Fristående med kyrkogård 
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2.3    Beskrivning av kyrkobyggnaden, tekniska system och 
 inventarier 

 
2.3.1 Exteriör 

Allmän beskrivning 

Kyrkan har en grundplan med torn, långhus, och ett smalare kor 
som i öster avslutas med en halvrund absid. Långhus och kor med 
absid antas ha uppförts under 1100-talets andra hälft medan det 
breda västtornet har tillkommit senare under medeltiden. Ett 
medeltida vapenhus, som revs år 1862, låg tidigare på långhusets 
södra sida.  
 
Kyrkor med breda västtorn, dvs där tornet är bredare eller lika 
brett som långhuset, är sällsynta i östersjöområdet. Endast vid 
Skånes östra och södra kuster samt vissa områden i norra 
Tyskland kan det betecknas som karaktäristiskt för de romanska 
kyrkobyggnaderna. Förklaringen till den breda formen är att de 
stora utrymmena i tornen kan ha fungerat som magasin t.ex. för 
tionden. En annan möjlighet är att kyrkor med breda västtorn 
uppförts av en kung eller storman. Tornet har i dessa fall främst 
varit tillämnat kyrkans byggherre och patronus. 
 
Murverket är av natursten med inslag av tegel och hörnkedjor av 
sandstenskvadrar. Fasaderna är spritputsade och vitkalkade utan 
markerade omfattningar och hörn. Sadeltaken på torn, långhus 
och kor är belagda med en- respektive tvåkupigt rött vingtegel 
medan absiden är täckt med rödmålade skivplåtar.  
 

 
Kyrkan sedd från sydöst. 
 
På tornets västra fasad finns kyrkans huvudingång och i absiden 
finns en ingång från öster. Långhuset har två rundbågiga 
fönsteröppningar mot söder och två mot norr. Koret är försett med 
ett fönster åt söder och på dess norra vägg finns en igenmurad 
romansk fönsteröppning. Tornet har ljudluckor åt alla väderstreck 
samt mindre gluggar i trappgavlarna mot norr och söder. 
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Kyrkans dimensioner: 
Längd: ca 28 m 
Bredd: ca 9 m 
Tornets höjd: ca 34 m 
Invändig höjd: ca 5,5 m 
 
 
Grundläggning och sockel  
Kyrkan är sannolikt grundlagd på en kallmur av natursten. 
Närmast marken, på alla delar utom tornet, löper en överputsad 
skråkantshuggen sandstenssockel, som numera endast delvis 
sticker fram på långhusets södra sida. På koret och absiden syns 
sockeln endast som en lätt utbuktning.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov  

Sockeln är smutsig och urlakad och i behov av smärre 
putslagningar och kalkavfärgning. Troligtvis är den putsad med ett 
starkt hydrauliskt (ev. cementhaltigt) bruk. Inför nästa 
åtgärdstillfälle bör val av brukstyp utredas så att ett för byggnaden 
och konstruktionen lämpligt bruk används. 
 
 
Murverk och fasader  
Murverket i långhus, kor och absid består enligt en 
byggnadsarkeologisk undersökning (år 1983) av natursten i jämna 
skift med en skifthöjd på ca 20-60 cm. Långhus och kor är förhöjt 
ca 35 cm med rött tegel. Hörnkedjor och romanska omfattningar 
består av kvadrar av gulgrå sandsten och enstaka kritstenar. 
Kalkbruket är gulvitt och brett utstruket med rits i fogarna. 
Murverket har i dessa delar ursprungligen varit oputsat. 
 
Tornets murar är uppbyggda i natursten utan jämn skiftgång. 
Murbruket är mycket kalkhaltigt, med inblandning av tegelskärvor. 
Trappgavlarna är murade i rött tegel.  
 
Hela kyrkan är spritputsad utan markerade omfattningar och 
hörnkedjor. Spritputs hör främst till 1700- och 1800-talets 
arkitektur och fasaderna har tidigare varit slätputsade. Den 
befintliga spritputsens struktur och utförande, förtar till viss del 
kyrkans arkitektoniska detaljer och artikulering kring t ex fönster, 
dörrar och takfot. 
 
Torn 

Kyrktornet har en rektangulär grundplan och är lika brett som 
långhuset varför det räknas in i kategorin breda västtorn. Tornet är 
enligt den byggnadsarkeologiska undersökningen uppfört senare 
under medeltiden än den i övriga delar romanska kyrkan.  
 
Det spritputsade och vitkalkade murverket består av natursten 
med inslag av tegel kring muröppningarna. Spritputsen är 
kalkbaserad med grovt graderad ballast. Närmast mark förefaller 
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dock tornet (liksom övriga kyrkan) vara putsad med ett starkt 
hydrauliskt bruk i ett ca 30 cm högt band.  
 
Gavlarna mot norr och söder avslutas uppåt som trappgavlar och 
sadeltakets fall ligger följaktligen i de motsatta riktningarna. Längs 
med takfoten löper en enkel utkragad list. Tornet saknar fönster 
men är i klockrummets våning försett med ljudluckor åt varje 
väderstreck samt flera mindre gluggar i trappgavlarna.  
 
På västra fasaden finns också en enkel, något indragen, 
rundbågig port vilken fungerar som kyrkans huvudingång. 
Samtliga fasader är försedda med ett flertal oregelbundet 
placerade ankarslutar. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov  

Längs med stupröret i det sydvästra hörnet förekommer kraftigt 
putsbortfall liksom på norra trappgaveln. Troligtvis läcker stupröret 
vilket ger en stor lokal fuktbelastning. Röret sitter dessutom löst 
mot väggen. I övrigt förekommer putsbortfall punktvis i större 
omfattning på öst- och norrfasaden samt vid västporten. Ytputsen 
tycks ha bristande vidhäftning mot den underliggande 
utstockningen. 
 
Putsen närmast mark, som utskiljer sig tydligt med en grå kulör, 
tycks vara alltför stark. Genom att putsa med ett starkt hydrauliskt 
bruk i denna zon för man upp markfukten, och därmed skadorna, 
högre upp på fasaden (se vidare under föregående rubrik 
Grundläggning och sockel).  
 
Hela tornet är i behov av vitkalkning då färgen är urlakad och 
putsen missfärgad av föroreningar. På södra gaveln syns också 
tydliga horisontella och vertikala ränder i kalkavfärgningen, 
möjligtvis spår efter en byggnadsställning. Sprickor och äldre 
lagningar förekommer allmänt över fasaderna. 
 
Sammanfattningsvis är tornet i behov av omfattande putslagning 
och kalkavfärgning. Stupröret i sydväst bör fästas in i väggen och 
kontrolleras för läckage.   
  
Långhus 

Murverket av natursten är spritputsat och vitkalkat med två 
rundbågiga fönster mot norr och två mot söder. Längs takfoten 
löper en enkel putsad list av tegel, utkragad i två språng. Liksom 
på tornet tycks putsen närmast mark vara av starkt hydrauliskt 
bruk. På södra sidan syns delar av en huggen stensockel vid 
marknivån. 
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Nuläge och åtgärdsbehov  

På den södra fasaden förekommer putsbortfall på takfotslisten 
samt en kraftig spricka och lös puts under det västra fönstret. 
Flera lagningar i avvikande kulör och struktur (troligtvis i 
cementhaltigt bruk) samt mindre putsskador förekommer på 
omkring en halv meters höjd ovan mark. Norra fasaden har 
samma typ av skador fast i något större omfattning. Östgaveln har 
en större putsskada i anslutning till korets hängränna på södra 
sidan (se vidare under föregående rubrik Grundläggning och 
sockel).  
 
Kor 

Korets murverk och fasader är utformade likt långhusets men med 
en utbuktande putsad sockel och en kraftigare utkragande 
takfotslist. På södersidan finns ett rundbågigt fönster och på norra 
sidan ett igenmurat romanskt fönster med synlig omfattning av 
finhuggen sandsten. Östra gaveln är försedd med en utskjutande 
halvcirkelformad täcksten ovan absidens nock. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov  

Putsskador och lagningar, troligtvis i cementbruk, förekommer 
strax ovan sockeln (se vidare under föregående rubrik 
Grundläggning och sockel). På östgaveln förekommer större 
partier av trasig puts vilket delvis beror på att takpannorna inte 
ligger på plats ovanpå murkrönet. Pannorna bör läggas på plats 
och skadorna lagas. 
 
Absid 

Den halvrunda absidens murverk är av natursten och spritputsat 
likt övriga kyrkan. Sockeln är putsad och utbuktande likt korets, 
takfotslisten är enkel och utkragad i endast ett språng. Absiden 
saknar fönster men har en dörr mot öster. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov  

Flera vertikala sprickor uppträder liksom enstaka putsbortfall (se 
vidare under föregående rubrik Grundläggning och sockel). 
Murverket är i behov av putslagning och kalkavfärgning.  
 
 
Yttertak och avtäckningar   
Tornets sadeltak är belagt med ett räfflat tvåkupigt rött taktegel i 
kompakt format, med murade nockpannor. Teglet är troligen från 
år 1911, då torntaket enligt arkivalierna lades om, och ligger på ett 
underlag av råspont. I klockrummet finns överblivna munk- och 
nunnetegel kvarglömda på murkrönen vilka troligtvis föregått det 
tvåkupiga teglet. 
 
Sadeltaken över långhus och kor är belagda med ett enkupigt rött 
vingtegel med murade nockpannor. Takteglet är tillverkat vid 
Veberöds tegelbruk och lades år 1928. Tidigare var taken belagda 
med tjärpapp och dessförinnan spåntäckta.  Långhuset är 
fortfarande försett med en spåntäckning under teglet. Korets och 
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absidens takunderlag är okänt då vindarna inte kan inspekteras. 
Vid gavlarna är pannorna lagda direkt på murverkets krön på 
traditionellt sätt utan vindskivor. De södra takfallen på långhus och 
kor är försedda med varsitt takfönster. 
 
Absidens tak är täckt med, mot nocken avsmalnande, rödmålade 
skivplåtar. Plåtarna har höga ståndfalsar och oregelbundet 
förskjutna tvärfalsar. Nocken täcks av en välvd plåt och vid 
takfoten avslutas taket med en något bucklig fotplåt. 
 
Tornets trappgavlar är avtäckta med flata taktegel. Samtliga 
ståndskivor är utförda i en grå fabriksmålad bockad plåt. 
Solbänkar vid fönster och ljudluckor är avtäckta med svart 
fabriksmålad plåt. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Flera takpannor på långhus och kor glipar och har rubbats ur sin 
position. Pannorna bör rättas till omgående för att undvika skador 
till följd av läckage. Murbruket under nockpannorna är i behov av 
komplettering. Tornets tak läcker eventuellt då underbrädningen 
är fuktskadad och bör kontrolleras snarast. 
 
Färgen på absidens plåttak flagar kraftigt och är i behov av 
ommålning. 
 
 
Portaler och ytterdörrar 
Kyrkan har sin huvudingång i tornet i väster och en ingång i 
absiden i öster. Västporten är indragen i en hög rundbågig nisch 
och saknar profileringar och utsmyckning i omfattningen. Framför 
dörren ligger två kalkstenshällar. Porten består av en pardörr med 
överljus. Dörrbladen är av fernissad ek med utskjutande 
rektangulärt stående speglar. I mötet mellan speglarna sitter 
kopparnitar och nederst är dörrbladen försedda med sparkplåt i 
koppar. Trycke, handtag och beslag är likaså utförda i koppar. 
Framför överljuset som är utformat som ett lunettfönster, sitter ett 
smitt koppargaller.  
 
Östporten består av en enkeldörr av fernissade stående ekbrädor, 
försedd med en sparkplåt i koppar. Trycke med beslag är troligen 
tillverkade av svartmålat smidesjärn. Ovan dörren sitter ett 
lunettfönster utan spröjsar. Fönsterbåge och dörrkarm är 
rödmålade. 
 
En trappa med två steg av gamla stenhällar leder upp till porten. 
Den nedersta hällen ligger närmast i nivå med marken. I det övre 
steget syns inskriptioner vilket visar att det troligen är återanvända 
gravhällar. Trappan är något förskjuten åt norr i förhållande till 
dörren vilket tyder på att dörröppningen tidigare varit annorlunda 
placerad.  
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Nuläge och åtgärdsbehov 

Båda dörrarna är i behov av fernissning då de flagar. Möjligtvis 
har de ursprungligen varit oljade vilket kan vara en alternativ 
ytbehandling. Östportens trycke och beslag bör målas. 
 
Trappans fogar är i dåligt skick och i behov av komplettering. 
 
 
Fönster 
Långhusets och korets fönster sitter indragna i rundbågiga nischer 
utan utsmyckning eller profilering i omfattningarna. Fönstren 
består av svartmålade spröjsindelade gjutjärnsbågar med 
enkelglas. Solbänkarna är avtäckta med svartmålad plåt. 
 
Långhusets och korets södra takfall har vardera ett takfönster med 
karm, båge och spröjs i rödmålat gjutjärn.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Långhus- och korfönster är i relativt gott skick utvändigt, men 
uppvisar begynnande rostangrepp. Invändigt är de i betydligt 
sämre kondition med flagande färg, löst kitt och rostangrepp. 
Några av glasrutorna är dessutom spräckta och bör bytas 
omgående.  
 
Takfönstret på långhuset rostar i båge och karm och färgen flagar. 
Korets motsvarighet ser efter en exteriör besiktning ut att vara i 
samma dåliga kondition. Det sistnämnda fönstret går inte att 
inspektera närmare då det är snarast omöjligt att nå korvinden.  
 
En fönsterrenovering bör planeras inom de närmaste åren. 
 
 
Ljudluckor 
Klockrummet i tornet är försett med sammanlagt fem ljudluckor: 
en åt respektive norr, väster och söder samt två mindre på ömse 
sidor om långhusets nock åt öster. Ljudluckorna består av stående 
furubrädor med tvärslåar på baksidan. På utsidan är de målade 
med oljefärg i brunsvart kulör, på insidan är de obehandlade. 
Gångjärnsbeslag och haspar är smidda och uppvisar ett skickligt 
hantverk med dekorativa former och orneringar. Ljudluckorna är 
inåtgående och öppningarna på de tre stora luckorna är försedda 
med nät.  Automatisk lucköppning saknas.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Flera av ljudluckorna är rötskadade i understycket. De rötskadade 
delarna bör ersättas och luckorna målas med en lämplig linoljefärg 
eller trätjäras. Gångjärn, beslag och haspar är rostiga och bör 
åtgärdas. 
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Avvattningssystem 
Torn, långhus och kor avvattnas med hängrännor och stuprör i 
svartmålad galvaniserad stålplåt. Stuprören har rundade böjar och 
leder via en renstratt ner i täckta brunnar. Absiden saknar 
avvattningssystem.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 
Hängrännor och stuprör är i behov av ommålning då färgen flagar 
kraftigt på flera ställen. Tornets östra takfall avvattnas via 
långhusets södra takfall vilket troligtvis leder till att långhusets 
hängränna överbelastas, svämmar över och orsakar putsskador.  
 
På tornet finns omfattande putsskador i anslutning till stupröret i 
det sydvästra hörnet. Röret läcker av allt att döma och sitter 
dessutom inte fast ordentligt i murverket. Stupröret bör i så fall 
lagas och därtill fästas ordentligt. Hängrännorna bör kontrolleras 
så att dessa inte är fulla med löv och skräp.  
 
Markledningarnas funktion bör kontrolleras så att regnvattnet förs 
bort från byggnadens grund.  
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2.3.2 Interiör  
 
Allmän beskrivning

Kyrkan består i bottenplan av ett vapenhus i väster, därefter ett 
långhus och ett smalare kor som avslutas med en absid längst i 
öster. Tornets bottenvåning avdelas med en brädvägg i nord-
sydlig riktning. Vapenhuset, som är det första rum en besökare 
träder in i, har därför en rektangulär bred form. På andra sidan 
väggen, in mot kyrkorummet, finns förrådsutrymmen på ömse 
sidor om mittgången, över vilka orgelläktaren spänner.  
 
Långhuset består av två travéer med vitkalkade ribbvalv. 
Bänkkvarteren är ådringsmålade med marmorerade fält i dörrarna. 
I det sydöstra hörnet finns predikstolen och vid norra sidan under 
triumfbågen står kyrkans romanska dopfunt. De vitkalkade 
väggarna och valven samt de stora fönstren mot norr och söder 
skapar ett ljust och luftigt rum. 
 

N  

 
Långhus, kor och absid är från romansk tid medan tornet med vapenhus i 
bottenvåningen tillkom senare under medeltiden. Planritning av Eiler Graebe, 
bearbetad av Restaurator AB. 
 
 
Koret har samma golvnivå som långhuset, vitkalkade väggar och 
ett ribbvalv. Mot söder finns ett fönster likt långhusets medan 
norra väggen saknar öppning. Altare och altaruppsats är 
placerade under tribunbågen i absiden. Bakom altaruppsatsen, på 
östra väggen, finns kyrkans andra ytterport. 
 
Golven är i kyrkorummet till övervägande del belagda med gula 
och svarta cementplattor, troligen inlagda i samband med en 
renovering år 1862. 
 
Valv 

Över vapenhus, långhus och kor spänner kryssvalv med 
fyrkantsprofilerade ribbor. Valven är slagna på 1400-talet i rött 
tegel i en halvstens tjocklek. I travéernas hörn vilar valv och bågar 
på knippepelare med enkelt profilerade valvanfanger. 
Valvanfangernas profilering skiljer sig något åt mellan de olika 
travéerna. Över absiden spänner ett hjälmvalv från 1100-talet. 
 
Kalkmålningar 

År 1949 påträffades kalkmålningar i samband med att väggar och 
valv vitkalkades. I långhusets valv upptäcktes bladslingor och 
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båglinjer i brun och blågrå kulör. På triumfbågens norra vederlag 
syntes en gulbrun bottenfärg med linjer och spår av konturer i 
brun kulör. Ovanför vederlaget syntes spår av en gul färg.  
 
I korets sydöstra hörn återfanns blad- och bågslingor längs 
tribunbågen och valvribban i blåsvart och brun färgton. I 
valvsvickeln kan man fortfarande se ett parti som inte kalkats 
över. På absidens norra sida påträffades rester av målningar i 
smaragdgrön kulör.  
 
Valvmålningarna är troligen från 1400-talet medan de 
fragmentariska resterna på triumfbågen och i absiden möjligen 
kan vara romanska.  
 
Renoveringar och restaureringar 

Kyrkan överläts år 1860 till församlingen från Kungliga 
Seraphimerorden som ägde byggnaden vid mitten av 1800-talet. 
Efter en rättslig process som församlingen vann startade 
omfattande ombyggnadsåtgärder år 1862 på ordens bekostnad: 
• Vapenhuset på långhusets södra sida revs och ett bårhus 

uppfördes i nordväst intill kyrkan. 
• Långhusets södra och norra ingång murades igen och stora 

gjutjärnsfönster sattes in. 
• Västra ingången i tornet togs upp. 
• Nya bänkar sattes in och golven belades med cementplattor, 

bortsett från bänkkvarteren som fick trägolv. 
• En utvändig trappa upp till tornet togs bort och ingången 

murades igen. 
• Den gamla bogårdmuren som bestod av en stengärdesgård 

ersattes med en ny mur. Smidesgrinden framför västporten 
tillkom dock först på 1880-talet då övriga öppningar murades 
igen. 

 
År 1883 byggdes orgelläktaren och de bakersta bänkraderna togs 
bort.  
 
Den senaste stora restaureringen skedde år 1981: 

• Bänkinredning och snickerier ådringsmålades. 
• Altarring och läktarbarriär målades med vit oljefärg. 
• Valv och väggar lagades och vitkalkades. Partier med 

befintlig plastfärg (sannolikt tillkommen vid slutet av 1960- 
eller början av 1970-talet) tvättades och målades med 
limfärg. 

• Trägolven oljades, laserades och lackades. 
• Förvaringsutrymmen tillbyggdes under orgelläktaren. 
• Predikstol och baldakin (ev. också altaruppsatsen) 

konserverades. 
 
För mer detaljerad information om kyrkans byggnads- och 
reparationshistoria se kap 2.4. 
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Vapenhus 
Vapenhuset är utsträckt i nord-sydlig riktning i tornets 
bottenvåning. En brädvägg delar av det ursprungliga tornrummet i 
vapenhus och orgelläktare. På vapenhusets västra vägg finns en 
ytterport och åt öster en pardörr in till kyrkorummet. Golvet består 
av gula åttakantiga cementplattor och mindre svarta kvadratiska 
bitar lagda i ett enkelt mönster. Väggar och valv är vitmålade (ej 
kalkavfärgade), bortsett från brädväggen som är oljemålad i 
bruten vit kulör. Där väggfärgen har flagnat syns en underliggande 
rosa kulör. Söder om entrédörren löper en låg väggfast bänk (mot 
västra och södra väggen), uppmurad av rött tegel som 
tunnputsats och kalkats. 
  
I mitten av brädväggen finns en ådringsmålad pardörr med tre 
munblåsta glas i varje dörrblad in till kyrkorummet. På ömse sidor 
om dörren finns lösa bänkar samt klädkrokar på väggen. Ovanför 
dörröppningen finns två små spröjsade fönster till orgelläktaren. 
På södra delen av väggen finns en trappa och dörr till tornet och 
på norra sidan leder en trätrappa med öppna plansteg upp till 
orgelläktaren. Trappan har profilerat vangstycke och svarvade 
balustrar som bär upp överliggaren. 
 
En skylt på insidan av ytterporten berättar att dörren sattes upp år 
1924. Dörrbladen är på insidan klädda med stående fernissad 
ekpanel samt tre stora gångjärnsbeslag på vardera dörrbladet, 
målade med silverfärg. Porten avslutas uppåt med ett överljus i 
form av ett lunettfönster utan spröjsar.  
 
På var sida om ytterporten sitter en oljefylld elradiator med en 
asbestskiva närmst väggen. I rummets sydöstra hörn finns en 
skumsläckare och en brandfilt och på väggbänken står en 
förbandslåda. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Puts och kalkavfärgning flagnar kraftigt på sittbänken som bör 
repareras och vitkalkas. Lämpligt lagningsbruk och metod bör 
utredas av sakkunnig. Golvet är i behov av fogkomplettering.  
 
 
Långhus  
Rummet består av två kryssvälvda travéer som i väster öppnar sig 
mot orgelläktaren genom tornbågen och mot koret i öster genom 
triumfbågen. Väggar och valv är vitkalkade och golvet är i 
mittgången belagt med gula och svarta cementplattor. De gula 
plattorna är kvadratiska 18 x 18 cm med avfasade hörn, de 
mellanliggande svarta är av mindre format. Mittgången breddades 
år 1932 varför de yttersta golvplattorna skiljer sig något i kulör. 
Vapenhusets cementplattor är snarlika men skiljer sig något i form 
och dimension. I bänkkvarteren ligger golv av lackade furubrädor. 
  
Mot norr och söder finns två rundbågiga gjutjärnsfönster. 
Fönsternischerna i den västra travéen saknar fönsterbänk och 
löper hela vägen ner till golvet. Detta beroende på att nischerna 
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ursprungligen är kyrkans forna norr- och sydportal, vilka ersattes 
med fönster år 1862.  Bänkkvarteren på ömse sidor mittgången är 
ådringsmålade med marmorerade fält i dörrarna. 
 
 

Vy mot koret i öster Vy från koret mot orgelläktaren i  
väster 

 
Kyrkans predikstol med baldakin är placerad i rummets sydöstra 
hörn. Korgen står på ett murat fundament som kan vara ett äldre 
sidoaltare.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

De svarta stenarna i mittgången vittrar och hela golvet är i behov 
av fogning.  
 
Visst putsbortfall och sprickbildning förekommer på väggarnas 
nedre del, på knektarna samt i sköldbågarnas anslutning mot 
yttermuren. Skadorna är tydligast på den första travéens 
södersida. Dess orsak bör utredas och ett åtgärdsförslag tas fram. 
Tre skadade fönsterglas finns på den norra sidan vilka bör bytas 
ut mot likvärdigt glas. 
 
 
Kor  
Koret spänner över en travé och täcks av ett kryssvalv med 
kvadratiskt profilerade valvribbor. Väggar och valv är slätputsade 
och vitmenade. I valvets sydöstra svickel finns framtagen 
kalkmålning med blad- och blomsterornamentik i blått och rött.  
 
Vid triumfbågens norra vederlag står kyrkans romanska dopfunt. 
Triumfbågen består av en bredare rundbåge närmast långhuset 
samt en smalare spetsig båge in mot koret. Rundbågen har 
synliga profilerade anfangstenar av huggen sandsten. 
Spetsbågens vederlag har en ovanlig form, buktande in mot 
öppningen.  
 
Golvet täcks på samma sätt som i långhuset av gula kvadratiska 
cementplattor lagda i raka skift med mellanliggande mindre svarta 
plattor. Golvets svicklar mot den halvrunda altarringen är gjutna i 
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betong. Golvnivån i kor och långhus är densamma och den 
sedvanliga trappan mellan rummen saknas således.  
 
På den södra väggen finns en öppen sakramentsnisch, på insidan 
klädd med ekbrädor. I nischen förvaras några äldre böcker. På 
samma vägg finns ett spröjsat svartmålat gjutjärnsfönster med en 
enkel rullgardin framför.  
 
Två panelradiatorer för direktverkande el sitter på den södra 
respektive norra väggen. På ömse sida om triumfbågen sitter en 
elradiator med asbestskiva närmast väggen och längs bågens 
övre del sitter tre spotlights samt en rökdetektor monterade. I den 
sydöstra valvsvickeln finns en vitmålad trälucka med ventil. 
Luckan leder till korvinden men tycks inte gå att öppna utan 
åverkan. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Golvet uppvisar vissa skador i det nordvästra hörnet där fogar 
saknas och de svarta stenarna är vittrade. I det sydvästra hörnet 
har en del av de svarta stenarna ersatts av cementfyllningar. 
Mellan golvet och altarringens sockel finns en glipa. Fogar och 
skador på golvet bör lagas i samråd med antikvarie och 
hantverkare, specialiserad på golv av denna typ.  
 
Sprickor uppträder på sköldbågarna (bågarna i anslutning mot 
yttermuren) och i den södra fönsternischen. Väggarna uppvisar 
mindre sprickor och missfärgning av putsen ovan radiatorerna. 
Saltsprängning förekommer i anslutning till golvet. Inget akut 
åtgärdsbehov föreligger dock. 
 
Färg och kitt flagnar på fönstret och putsen släpper i anslutning till 
murverket. Fönstren är i behov av restaurering inom de närmaste 
åren (se även 2.3.1 Fönster). 
 
Ovansidan av sakramentsnischen (innertaket) har ramlat ner och 
ligger på de böcker som förvaras där. Ovansidan bör stöttas upp 
av en lös träbit eller liknande, utan att göra ingrepp i det äldre 
trämaterialet. 
 
 
Absid 
Den halvrunda absiden som har funktion av sakristia täcks av ett 
slätputsat och vitmenat hjälmvalv utan markerad övergång till 
vägg. Tribunbågen är spetsig och dess öppning täcks till största 
del av altaruppsatsen. På baksidan av altaruppsatsen står ett 
gråmålat träskåp för textilförvaring. Golvet täcks av en 
brunmelerad heltäckningsmatta på ett underlag av tjärpapp och 
träfiberskivor. 
 
Längst i öster finns kyrkans andra ingång i en 115 cm djup nisch. 
Dörren är av furu med sex parvis placerade fyllningar. Dörrbladets 
insida är oljad och försedd med ett trycke av koppar, karmen är 
ekådrad. Ovan dörren finns ett överljus i form att ett lunettfönster 
utan spröjs. Golvet i dörrnischen är till största delen gjutet i betong 
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men närmast koret ligger en svart kalkstenhäll - en del av en 
gravsten med spår av inskription.  
 
På ömse sidor om dörröppningen finns kamflänsradiatorer 
(direktverkande el) med skyddskåpor av stålgaller. En 9 liters 
skumsläckare står i dörrnischen.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

I hjälmvalvet finns kraftiga sprickbildningar som fortsätter ner i 
väggarna och i dörrnischens valvhjässa. Sprickbildningarna utgör 
förmodligen inte någon fara men bör hållas under uppsikt. Ett parti 
med saltsprängning förekommer på den norra delen av 
tribunbågen. 
 
Dörrkarmen är i behov av målning. Dörrnischen ska hållas fri från 
föremål då den ska fungera som utrymningsväg.  
 
 
Läktare och underliggande utrymmen 
Orgelläktaren bärs i framkanten upp av två ådringsmålade 
träpelare och öppnar sig in emot kyrkorummet genom en rund 
tornbåge. Läktarbarriären är nyklassicistisk med ett bjälklag 
smyckat med tandfris och förgyllda lister. På bjälklaget står ett 
räcke med spjälor i form av kolonner som binds samman i en 
rundbågearkad. Undersidan av läktaren är klädd med vitmålad 
spontad panel med två infällda armaturer.  
 
Under orgelläktaren mot norr finns ett bord med psalmböcker och 
på väggen strömbrytare. I hörnet finns ett inbyggt förrådsutrymme 
där bl a elcentralen är inrymd. Golvet är gjutet i betong och 
murverksväggarna putsade och vitmenade. Dörren är en modern 
vitmålad masonitdörr med mässingstrycke. 
 
I motsvarande utrymme i söder är värdeskåpet placerat. Längs 
dess södra vägg finns en äldre murad väggfast bänk samt en 
knippepelare. Murverk, bänk och knippepelare är slätputsade och 
vitmålade. En rosa kulör syns under den flagnande vita färgen. 
Golvet består av ett lackat furugolv. Dörren är en modern dörr likt 
norra förrådsutrymmet. 
  
Uppe på orgelläktaren ligger ett enkelt obehandlat furugolv som 
mestadels täcks av brunmelerade mattor. Väggar och kryssvalv är 
putsade och vitkalkade. Rummet avskiljs mot vapenhuset i väster 
av en vitmålad brädvägg med två mindre spröjsade kvadratiska 
fönster samt en enkel vitmålad bräddörr.  
 
Utrymmet domineras av kyrkans orgel som på framsidan är 
ådringsmålad (kammad) med en förgylld list. Framsidan i övrigt 
utgörs av orgelpiporna i koppar, orgelhusets sidor är gråmålade. 
På läktarens södra sida står bälgen varifrån en lufttrumma leder 
upp genom valvet till fläkten i tornrummet. Orgelns manual finns 
på norra sidan.  
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I det nordöstra hörnet finns en stol och en bokhylla med 
notböcker. Rummets belysning består av lysrör på den västra 
väggen samt på tornbågens insida. På den västra väggen finns 
klädhängare och en konsol i trä samt en rökdetektor. Framför 
orgeln finns en kamflänsradiator med skydd.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

I det södra förrådet förekommer putsbortfall på den väggfasta 
bänken och murverket flagar i viss omfattning. Bänken bör lagas 
medan väggarna lämnas orörda. Det norra utrymmet är i gott 
skick.  
 
Uppe på läktaren vittrar den gummibelagda mattan på undersidan 
och färgspill förekommer på golvet. Föranleder inga åtgärder. 
 
 
Torn  
Tornrum 

Från vapenhusets södra sida leder en trätrappa upp till 
tornrummet. Uppgången sker genom tornvalvets sydöstra 
valvkappa där en öppning tagits upp. Valvet har kupiga 
valvkappor och är ganska asymmetriskt slaget i rött tegel.  
 
I den östra delen av rummet ligger ett plant bjälklag med brädgolv 
över valvet. Härifrån nås långhusvinden, trappan till klockrummet 
och på golvet står fläkten till orgeln placerad. Murverket är av 
natursten med brett utstrukna fogar av kalkbruk. Fogarna uppvisar 
skiftande brukssammansättning bl.a. rödaktigt bruk med 
ograderad ballast och sparstenar i form av tegelskärvor. Väggarna 
tycks ha varit vitkalkade men idag återstår endast fragment av 
avfärgning.  
 
På den södra väggen finns en nisch med en igenmurad äldre 
öppning. Öppningen förband enligt en arkivuppgift tornet med 
vapenhuset som revs år 1862. Uppgiften är något tveksam då 
vapenhuset var placerat mot långhuset och saknade kontakt med 
tornet. På östra väggen finns en stickbågig muröppning in till 
långhusets vind.  
 
Klockrummets golvbjälklag bärs upp av tre rader med försträvade 
stolpar. Dessa står på horisontella bärlinor (vilka också fungerar 
som dragbjälkar) som löper i nord-sydlig riktning över tornrummets 
valv.  Den mittersta bärlinan understöds med en sten som trycker 
mot tornvalvets hjässa. Stolparna och strävorna är av varierande 
ålder; de mot den östra och västra väggen är av äldre dymlat 
ekvirke medan mittraden består av yngre furuvirke sammanfogat 
med smidd spik och järnbeslag. En bit upp längs den västra 
väggen löper en extra dragbjälke. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Murverket är i stora drag i gott skick. Mitt på den västra väggen 
löper dock en större vertikal spricka vilken kan vara orsaken till att 
man satt in en extra nord-sydlig dragbjälke. Denna är nästan helt 
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av pga. röta och kan knappast klara några större påkänningar. Det 
bör utredas huruvida det statiska tillståndet är stabilt. 
 
Kraftig tegelvittring förekommer på ovansidan av valvet. Orsaken 
bör undersökas och åtgärder vidtas för att hindra förfallet.  
 
Klockrum 

Rummet nås via en trappa från underliggande tornrum. Golvet är 
belagt med obehandlade spontade furubrädor. Murverket är 
uppfört likt tornrummet, dock med senare tillkomna och bredare 
utstrukna fogar med inslag av tegelskärvor. En stor ljudlucka finns 
åt respektive norr, väster och söder samt två mindre mot öster. I 
gavelröstet mot norr och söder finns vardera två muröppningar, en 
stor nederst och en mindre ovan denna, båda försedda med nät. 
På murkrönen ligger gammalt munk- och nunnetegel.  En 
dragbjälke löper i nord-sydlig riktning längs den västra väggen och 
en tvärgående längs den södra väggen.  
 
Tornets enda kyrkklocka hänger mellan två försträvade bockar av 
kraftiga fyrkantsvirken, sammanfogade med bultar. Klockbocken 
är centralt placerad i rummet och sammanbunden med 
takstolarna ovanför.  
 
Rummet är öppet upp till nock med medeltida takstolar och en i 
senare tid tillkommen underbrädning. Takstolskonstruktionen är 
komplicerad med olika typer av takstolar och ytterligare 
försträvningar sinsemellan. Den mittersta takstolen respektive de 
två yttersta mot gavlarna i norr och söder, är försedda med 
mittstolpe och bindbjälke, de övriga är av saxtyp.  Alla delar är av 
skrätt ekvirke som sammanfogats med tappar och dymlingar.  
 
Klockringningsautomatiken är från år 1955. En bit under nock 
sitter en rökdetektor. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Klockrummet är i stort behov av städning från bl.a. fågelbo och 
träck. Uppe på gångbryggorna ovan klockbocken finns pågående 
angrepp av strimmig trägnagare, vars omfattning måste utredas 
och därefter åtgärdas. Inbrädningen på det östra takfallet är 
fuktskadad och taket bör kontrolleras för läckage.  
 
 
Vindar  
Långhusvind 

Vinden domineras av långhusets två kryssvalv och saknar 
gångbrygga. Murkrönen mot norr och söder är avjämnade med 
rött murtegel. Gavlarna mot väst och öst är murade i natursten 
med brett utstrukna kalkbruksfogar. Den västra gaveln har 
tegelskärv i fogarna likt tornrummet medan den östra på sina 
ställen har mycket brett utdragna fogar med nästan putsad 
karaktär i mittpartiet. 
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Spår av en öppning, möjligtvis det romanska fönster som omtalas 
i arkivhandlingarna, syns vid den andra travéens södra mur. En 
gjuten platta ligger över en tidigare rökkanal mellan valven mot 
norr.  
 
Takstolskonstruktionen utgörs av sk. svenska takstolar av skrätt 
och dymlat furuvirke. Bindbjälkar finns endast vid gavlarna. I 
mitten mellan valvkuporna står istället en takstolsformad 
järnkonstruktion av dubbla I-balkar, av allt att döma för att hissa 
upp murbruk till nockpannorna. Ovanför konstruktionen finns 
nämligen en igenspikad öppning mot taknocken. Som underlag till 
tegeltaket ligger en spåntäckning, underbrädning saknas således. 
I det första takstolsfacket i sydväst finns en ny underbrädning, 
troligtvis tillkommen efter ett läckage. 
 
På det södra takfallet finns ett litet takfönster. Vindsutrymmet är 
försett med två branddetektorer på hanbjälkarna.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Läkten är angripen av strimmig trägnagare på båda takfallen och 
spåntäckningen delvis rötskadad. Vinden är inte ventilerad vilket 
kan vara en bidragande orsak till röt- och skadedjursangreppen. 
Åtgärder bör diskuteras i samråd med antikvariska myndigheter 
och skadedjurssanerare. På den östra gaveln finns större vertikala 
sprickor som kan utredas i samband med andra statiska 
undersökningar.  
 
Korvind 

Vinden har inte besiktats och saknar beskrivning då 
inspektionsmöjligheterna är mycket dåliga; man kan endast ta sig 
in via en igensatt lucka i korvalvet. Det södra takfallet är försett 
med ett takfönster. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Tillgängligheten måste förbättras och en inspektion genomföras. 
Takfönstret tycks efter okulär besiktning från marken vara i dåligt 
skick, något som ytterligare ökar behovet av inspektion.  
 
Absidvind 

Är inte besiktad. Sannolikt nås utrymmet via korvinden och har 
således inte inspekterats av ovan beskrivna skäl.  
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2.3.3 Tekniska system 
 
Va-system 
I kyrkobyggnaden finns inte vatten och avlopp. I kyrkogårdens 
nordvästra hörn finns ett fd. bårhus som innehåller förråd och en 
toalett med wc, vatten och avlopp. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Toaletten är inte handikappanpassad. 
 
 
Ventilation 
Kyrkorummet saknar ventilationskanaler bortsett från en ventil i 
korvalvet vilken leder ut via ett rör på södra takfallet. 
Luftomsättningen säkerställs dock genom infiltration dvs. 
luftläckage genom otätheter i t ex. fönster och dörrar. Detta 
tillsammans med den stora rumsvolymen gör extra 
ventilationsåtgärder överflödiga. 
 
Tornet ventileras via öppningar uppe på gavlarna samt genom 
otätheter. 
 
Långhusvinden saknar helt ventilation vilket troligtvis vinds-
utrymmena över kor och absid också gör. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Man bör utreda behovet av ventilation på långhusvinden då det 
finns tecken som tyder på ett ofördelaktigt klimat 
(skadedjursangrepp och röta). Detsamma gäller även för kor- och 
absidvind. 
 
 
Uppvärmning 
Uppvärmning sker i långhuset med elektriska bänkvärmare av 
infra-typ samt med el-radiatorer i vapenhus, kor och predikstol. I 
absiden och på orgelläktaren finns golvmonterade 
kamflänselement försedda med skyddskåpa. 
 
I vapenhuset har nya el-radiatorer med elektronisk termostat för 
jämn värmereglering monterats. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Bänkvärmeradiatorer är av äldre utförande, och kan eventuellt 
medföra skållningsrisk. I absiden och på orgelläktaren är 
kamflänselementen för uppvärmning väl skyddade mot beröring. I 
predikstolen finns en äldre el-radiator som saknar reglering 
förutom effektlägesväljare. 
 
Radiatorer i kor styrs förutom av central termostat av 
bimetalltermostater som ger förhållandevis stora temperatur-
växlingar vid uppvärmning, och därmed även upphov till sotning 
på vägg ovanför. 
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Vid ett eventuellt byte av värmeanläggning bör intermittent 
uppvärmning övervägas med hänsyn till framförallt kyrkans 
träinventarier som flagar och spricker. Grundvärmen bör styras 
med hygrostat så att en jämn relativ fuktighet omkring 40-60 % 
erhålls. 
 
 
Elförsörjning 

Objektet är besiktigat okulärt med enstaka stickprov. 
Undersökningsformen är fastlagd med hänsyn till totalintrycket av 
kyrkans elektriska installationer. 
 
El-installationerna i kyrkan är genomgående av äldre datum, 
uppskattningsvis ca 70 år gamla, men har underhållits och 
kompletterats fortlöpande. Anläggningen i de allmänna delarna 
verkar vara i bra skick med hänsyn till åldern. 
 
Central A1  

Central A1 finns i ett förrådsutrymme på norra sidan under 
orgelläktaren. Centralen är sammansatt av ett antal 
gjutjärnskapslingar med hög kapslingsklass, kompletterad med en 
nyare modulkapsling med jordfelsbrytare och dvärgbrytare för 
belysning och vägguttag i långhus. Ledningar i centralen verkar 
vara av senare datum. 
 
Belysningsstyrning sker från panel i anslutning till centralen. 
 
Kyrkan är el-uppvärmd och värmestyrning sker med 
bimetalltermostat i långhuset samt kontaktorpaket i anslutning till 
centralen. 
 
Elmätare finns på annan plats, och huvudsäkringsstorlek har inte 
kunnat fastställas. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Skrubben används som förråd och anläggningen har inte 
tillfredsställande tillgänglighet. Området framför centralen bör vara 
fritt från material som inte har med el-anläggningen att göra. 
 
Centralmärkning finns och gruppmärkning är utförd med 
graverade skyltar på centralkapslingen. Grupp- och 
huvudledningsschema finns ej vilket bör kompletteras. 
 
Utgående gruppledningar för el-värmedelen är sannolikt 
oförändrade sedan kyrkan elektrifierades och bör därför hållas 
under uppsikt, detta med tanke på sprickbildningar i isoleringen 
och därmed följande försämrad isoleringsförmåga. 
 
Jordfelsbrytare skyddar enligt märkning endast belysning och 
vägguttag i långhuset. Ur person- och anläggnings-
skyddssynpunkt, inklusive brandsäkerhet, är det fördelaktigt om 
hela el-anläggningen är skyddad. 
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Vapenhus, långhus och kor med absid  

Belysningen i långhuset sker med elektriska mässingslampetter 
på väggarna. Takkronorna är inte elektrifierade. Övrig belysning 
består av enskilda armaturer och spotlights. 
 
Uppvärmning sker med elektriska bänkvärmare av infra-typ i 
långhuset och med el-radiatorer i vapenhus, kor och predikstol 
samt kamflänselement i absiden och på orgelläktare. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Elektriska lampetter har vid stickprovskontroll visat sig vara 
ojordade. Armaturerna måste sannolikt klassas som klass I-
armaturer och skall därför vara jordade, vilket bör åtgärdas. 
 
Vägguttag har vid stickprovskontroll av kontinuitet varit utan 
anmärkningar. 
 
Orgelläktare, vind och torn 

Belysning över orgelns spelbord är utförd med ljuslist som ger bra 
ljus utan att verka bländande. Klockringning styrs från en liten 
automatikkapsling med placering vid dörr till torntrappa. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Vägguttag är jordade och kontinuitetsprovning utförd utan 
anmärkning. 
 
De elektriska brytarna för klockmotorer mm är höljd i damm och 
spill och bör rengöras. 
 
Vind över långhus är svårtillgänglig och saknar belysning vilket 
bör åtgärdas. 
 
 
Exteriört 

Kyrkan är inte försedd med ytterbelysning eller fasadbelysning. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Om kyrkan används regelbundet under den mörka årstiden bör 
ingången vara upplyst med elektrisk ljus för undvikande av 
olyckstillbud. 
  
 
Ljudanläggning 
Ljudanläggning och teleslinga saknas. 
 
 
Säkerhetssystem 
Kyrkan är försedd med inbrotts- och brandlarm med koppling till 
central. Larmcentralen finns intill el-centralen. 
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I absiden finns en nio liters skumsläckare liksom i vapenhuset 
vilket också är försett med en brandfilt. 
 
Byggnaden är försedd med åskavledningsanläggning. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Kyrkan är föredömligt larmad men behovet av exempelvis 
kolsyresläckare vid el-central och vattensläckare i kyrkorummet 
(som är lättare att sanera vid en eventuell eldsvåda) bör utredas.  
 
Åskavledningsanläggningen förefaller vara väl genomförd, med 
tillräckligt antal nedledare samt förbindningar till stuprör och 
klockbock. 
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2.3.4  Inventarier 
 
Kyrkans inventarier bör behandlas med största omsorg, i 
synnerhet då Sverige har en ovärderlig skatt av kyrkliga 
inventarier. I Kulturminneslagen ställs följande krav på vården av 
de kyrkliga inventarierna: 
 

• Inventarierna ska förtecknas noggrant och 
inventarieförteckningen uppdateras minst vart sjätte år.  

 
• Inventarier får inte säljas, förstöras eller på annat sätt 

avlägsnas från kyrkan.  
 

• Föremålen ska hanteras och förvaras väl.  
 

• Reparation av föremålen kräver tillstånd från Länsstyrelsen 
och skall även åtföljas av en skriftlig rapport till nämnda 
myndigheter om det utförda arbetet.  

 
I följande kapitel redovisas ett urval av kyrkans viktigaste 
inventarier uppdelade efter materialtillhörighet i fast inredning och 
lösa inventarier. En komplett lista av kyrkans samtliga inventarier 
återfinns i inventarieförteckningen som förvaras i kyrkan samt i 
församlingens arkiv. 
 
Eventuella skador eller anmärkningar noteras under rubriken 
Nuläge och åtgärdsbehov. Saknas rubriken har inventariet 
bedömts vara i gott skick. 
 

Fast inredning  
 
Sten 

Dopfunt 
Dopfunt i sandsten från 1100-talet med måtten 64 x 62 cm. 
Cuppan är fyrsidig och svagt vidgad uppåt. Sidorna är dekorerade 
med ett rundbågemotiv i relief. Hörnen är avrundade som 
kolonnskaft i cuppans nedre hälft. Foten påminner om ett 
uppochnervänt tärningskapitäl med halsring. På dess sidor finns 
ett mot mitten stigande arkadmotiv i relief. Urholkningen har fals 
och ett uttömningshål som mynnar ut i ”halsringen”.   
 
Cuppan är försedd med ett dopfuntslock av trä, målat i 
stenimitation liksom cuppans kant. Spår av röd färg finns på 
cuppa och fot, dess hörn och fält i försänkt relief är rödmålade i 
senare tid.  
 
Dopfatet beskrivs under Lösa inventarier, Metall. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Färgen flagnar på cuppans kant. Funten bör ses över av 
stenkonservator kontinuerligt med några års mellanrum. 
 

2005-07-08  Restaurator AB 



Underhållsplan för Mölleberga kyrka 
Uppåkra församling 

28

I cuppan ligger en palmett i trä tillhörande predikstolen. Otto 
Rydbeck påpekar redan på 1920-talet att palmetten bör 
återuppsättas på predikstolen. Palmetten bör fästas på 
predikstolen av finsnickare i samråd med träkonservator och 
antikvarisk myndighet. 
 
Altare 
Blockaltaret som är putsat och vitkalkat i flera tunna lager verkar 
vara murat av finhuggna kvadrar av sand- eller kritsten vilket kan 
skönjas vid ett putsskadat hörn. Altarskivan (ca 13 x 110 x 173 
cm) är troligen av kritsten med en igenmurad relikgömma och 
några mindre hål på ovansidan. Skivan tycks bestå av flera 
sammanfogade stenar. Altaret är placerat i absiden. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Putsbortfall förekommer främst på de bakre hörnen, vilket dock 
inte föranleder några omedelbara åtgärder.  
 
Gravhällar 

1. Fragmentariska gravhällar av kalksten finns både på in- 
och utsidan (som trappsteg) av absiddörren. Hällarna är 
troligtvis från 1700-1800-tal. 

 
2. I södra hörnet utanför långhus/kor ligger en gravhäll på 

marken, troligtvis från ca år 1800. På hällen syns huggna 
inskriptioner och dekorationer. 

 
 
Trä 
 
Antemensale 
Antemensale i ek med målad bildframställning av nådastolen i 
mittpartiet; Gud Fader i krona och gyllene klädnad håller den 
korsfäste Sonen framför sig med Andens duva sittande på korset. 
Till höger om treenigheten knäböjer konstverkets donator på det 
polykromt rutiga golvet.  
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Ovanför donatorn kan man läsa hans namn, Hans Pedersen, och 
årtalet 1549 på ett språkband. Ovan språkbandet syns i sin tur 
donatorns bomärke. Bildens fond framstår som en röd och grön 
tapet/tapisseri i arabeskmönster.  
 
På ömse sidor om mittpartiet finns ett smalare fält med 
namninskrifterna Morten Larsson respektive Anders Tulson samt 
deras bomärken. Namnen är ifrån trakten och de har sannolikt 
haft uppdrag som kyrkvärdar.  Sidofälten är vita med mindre fält i 
färgade arabeskmönster och kanter med målade fransar vilket får 
dem att framstå som vävda textilier. Ramen är svart med 
schablonerade vita blomkronor och en inre förgylld profilerad list. 
 
Antemensalet hänger på korets norra vägg och får anses vara ett 
av kyrkans absolut viktigaste inventarium.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Viss färgflagning, bör ses över av konservator kontinuerligt (se 
också vidare under nästföljande rubrik).  
 
 
Altaruppsats 
Altaruppsatsen är från år 1588, påbyggd med en övre tavla och 
renoverad år 1759. Den svartmålade predellan är försedd med 
inskriftsfält i guldbokstäver samt blomkronor i förgyllt trä mellan 
dessa.  

 
Själva altartavlan indelas 
vertikalt av fyra joniska 
kannelerade halvkolonner 
mellan vilka inskriftsfält 
anordnats. Fältens inskrifter är 
på latin, danska och plattyska. 
Sidostyckena är försedda med 
voluter och rankornamentik, 
den välvda baldakinen med en 
stjärnhimmel. Över baldakinen 
finns en krönande tavla 
inramad av voluter och 
akantusornament. I mitten 
finns en oval bild som 
framställer korset med 
törnekrona samt vid dess fot 
en dödskalle, ett timglas och 
en lie. 
 
Altaruppsatsen var ursprungligen beställd till en dansk kyrka och 
förfärdigad i Holland. Är placerad vid altaret i absiden. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Kraftig färgflagning och krympsprickor förekommer allmänt. 
Skadorna hänger sannolikt samman med byggnadens typ av 
uppvärmning.  Uppsatsen bör inom en snar framtid undersökas av 
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målerikonservator. Konservering bör inte utföras förrän orsaken till 
skadorna är utredda och åtgärdade. 
 
 
Altarring 
Halvrund altarring med stoppat knäfall och räcke av svarvade 
balustrar, troligen från 1800-talets andra hälft. En del av räcket på 
var sida fungerar som grind. Knäfallet är klätt med ljusblått 
linnetyg. Sockel, räcke och överliggare är målade med oljefärg i 
en vit kulör. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Tyget på knäfallet är slitet, i övrigt är altarringen i bra skick. 
 
 
Predikstol och baldakin 
Predikstol med baldakin i rokoko från år 1743 är förmodligen ett 
verk av träsnidaren Johan Ullberg. Predikstolen är placerad i 
långhusets sydöstra hörn och försedd med trappa och dörr.  
 
Korgen är tresidig, fältindelad och försedd med dekorerade 
fyllningar på sidorna och på trappräcket. I fyllningarna finns 
snidade och förgyllda blomkronor och akantusblad mot en blå 
bakgrund. Utanför fyllningarnas förgyllda ram är resten av fältet 
marmorerat. Fälten avdelas vertikalt av utskjutande voluter 
smyckade med akantusblad, blomkronor och krönande palmett. 
Längs överstyckets underkant löper en svart inskriftsfris med 
förgyllda bokstäver. Bokstödet är halvrunt med en snidad förgylld 
blomkrona på utsidan. Korgens underrede är prytt med blå och 
gyllene festonger i röda fält. Underst finns kartuscher med 
hängande tofsar. Inuti korgen finns en liten elradiator. 
 
Baldakinen består av ett sexkantigt profilerat listverk som bär upp 
rikt dekorerade sniderier.  Varje kant är försedd med polykromt 
bemålade kartuscher av snidade genombrutna akantusblad kring 
en palmett. På hörnen står klot med förgylld beslagsornamentik 
krönta med tulpanknoppar. Hela arrangemanget kröns av ett 
akantusbeklätt klot, uppburet av smäckra voluter. På listverkets 
undersida hänger kartuscher och tofsar likt predikstolens korg. I 
baldakinens tak hänger en vit duva. 
 
Dörren har två fyllningar och är liksom omfattningen marmorerad. 
Det profilerade överstycket kröns av en polykromt bemålad 
kartusch av samma utförande som på baldakinen. Dörrbladets 
kanter och fyllningsramar är även de polykromt bemålade. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Färgflagning och krympsprickor förekommer allmänt på samtliga 
delar. Färgen flagnar mycket kraftigt på dörr och dörromfattning 
samt på baldakinen. Predikstol och baldakin uppvisar kraftiga 
äldre angrepp av träförstörande insekt. Inne i predikstolen ligger 
flera lösa delar till baldakinen liksom i dopfunten vilka bör 
återmonteras. Skadorna bör åtgärdas omgående av 
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målerikonservator (se vidare under föregående rubrik 
Altaruppsats). 
 
 
Bänkinredning 
De slutna bänkkvarteren är ådringsmålade (kammade) och tillkom 
vid den stora restaureringen år 1862. Dörrarna är försedda med 
en marmorerad fyllning med blå och röd ram. Bänkarna har 
målats om vid två kända tillfällen; på 1940-talet och år 1981. 
Under bänkarna sitter infravärmare monterade. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Krympsprickor liksom viss blåsbildning uppträder i sitsar, ryggstöd 
och sidostycken.  
 
 
Metall 
 
Kyrkklockor 
Kyrkklocka med texten: 1811 / I Konung Carl XIII:s tredje 
regeringsår lät Kungliga Seraphimer Ordens Gillet Mölleberga 
kyrkklocka omgjutas av Carl Fr. Grönwall i Stockholm / Omgjuten 
år 1955 af Klockgjuteriet i Ystad. 
 
Kyrkan lär ha haft två kyrkklockor vilket även spår på bjälkarna i 
klockrummet ska vittna om. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Klockan är helt täckt med fågelträck. Kläppen är rostig och 
slagringen något sliten. Motor, mekanik och upphängning är 
rostig. I behov av rengöring och underhåll.  
 
 
Sammansatta material 
 
Orgel 
Mindre orgel med sex stämmor, placerad på läktaren. Spelbordet 
är troligtvis från den första orgeln som tillkom år 1883 medan 
mekanik och kopparpipor tillkom år 1939 genom firma Th. 
Frobenius & Co. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Orgelverket bör gås igenom vart 15:e år och stämmas ca vart 6:e 
år av orgelbyggare.  
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Lösa inventarier 
 
Trä 

Minnestavla 
Gavelformad tavla med bild i övre delen vilken framställer en 
vindmölla på en klippa i havet. Kring bilden löper texten: ”ÅR 1837 
ÄR STORA MÖLLEBERGA KYRKAS MÅLNING RENOVERAT” samt 
strålglans, hebreiska tecken och bladranka. Tavlans nedre del är 
försedd med ett bibelcitat. Ramen är enkel och bemålad i grått 
och guld. Hänger på insidan av triumfbågen mot norr. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

En större vertikal krympspricka över tavlan. Ramen flagar i mindre 
omfattning. Bör ses över av målerikonservator. 
 
 
Nummertavla 
Svart tavla med försilvrad ram och strålglans i gavelfältet. Troligen 
från 1800-talets andra hälft. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Krympsprickor och viss flagning av försilvringen. Bör ses över av 
målerikonservator. 
 
 
Kollektskopor 
Två träskopor av ek i blågrå bemålning med inskurna sidor i form 
av naggade blad samt svarvade handtag. På den ena finns 
bokstäverna APS KIS inristade och på den andra AMS. Står på 
bordet under läktaren. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Ena handtaget är lite löst samt smärre materialbortfall på skopan. 
Bör ses över av träkonservator. 
 
 
Metall  

Dopfat  
Åttakantigt tennfat från år 1688. Brättet är försett med konvexa 
rundlar i hörnen och en stadsstämpel samt A I L. På baksidan 
finns en upphängningsring och på botten en stämpel; PT 1688. 
Fatet är placerad i dopfunten.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Spår av ihoplödningar på undersidan, kanske från restaureringen 
år 1978. 
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Ljusstakar 
1. Ljusstake i gjuten mässing från 1600-talet. Det runda 

bottenfatet står på tre lejontassar. I mitten mellan de fyra 
ljushållarna sticker en spets upp. Undre och övre del kan 
demonteras på mitten. Förvaras i värdeskåpet. 

2. Två ljusstakar från 1600-talet i gjuten mässing med 
graverade dekorränder. Är placerade på altaret i koret. 

3. Två mässingsljusstakar i barockstil med vridet skaft. Är 
troligen från 1800-talet och står placerade på pianot i 
koret. 

4. Två 1800-talsljusstakar av pressad mässing i 
nygustaviansk stil. Skaftet är vridet och den fyrkantiga 
foten står på kulfötter. Förvaras i värdeskåpet. 

 
 
Lampetter 
Sju stycken trearmade lampetter i mässing för elektriskt ljus. Oval 
ljusplåt med krönande snäcka. Troligen inköpta i samband med 
kyrkans elektrifiering år 1951 från Böhlmarks lampfabrik. 
 
Dopkanna 
Två dopkannor i silver med ingraverade kors på sidan:  

1. I botten ”Anskaffad år 1872 restaurerad 1936”. Stämpel 
C.BRUZELIUS, Malmö.  

2. I botten ”Anskaffad år 1872”. Stämpel saknas.  
 
Båda förvaras i kyrkans värdeskåp. 
 
 
Vaser 
Två silvervaser med mångkantig fot och godronnering, från 
syföreningen år 1965. Stämplar på foten: GAB / Kung / tre kronor / 
S / P9. Förvaras i värdeskåpet. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Båda är i behov av putsning.  
 
 
Mullfat med spade 
Fat av koppar med blommor på brättet. Spade med vridet 
kanellerat handtag. A.D 1917 ingraverat på bladets baksida. 
Förvaras i det norra förrådet under läktaren. 
 
 
Förvaring av metallföremål 
De flesta metallföremålen förvaras i ett värdeskåp, placerat i ett 
utrymme under orgelläktaren.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Värdeskåpet är för trångt och flera av inventarierna förvaras 
liggande vilket bör åtgärdas. 
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Textil 

Altarbrun 
Altarbrun i broderad textil från år 1992, skänkt av syföreningen i 
Mölleberga församling. Triumfkrucifix i mitten, text samt Α och Ω 
på sidorna. Hänger på altaret i koret. 
  
 
Mässhakar 
Vit mässhake i ylle med sidenfoder och broderier i guld, blått, 
grönt och rött. Tillverkad av hemslöjden i Malmöhus län och 
skänkt till kyrkan av syföreningen i Mölleberga församling år 1988. 
 
Mässhaken förvaras hängande på anpassad galge i skåp bakom 
altaret i absiden. 
 
 
Stolor 
Fyra stolor av sidendamast i vitt, grönt, rött och lila med 
applicerade guldkors. Hänger på trästång i skåp bakom altaret i 
absiden. 
 
 
Predikstolskläden 
 

1. Av grön sidendamast med applicerat guldkors. Förvaras 
hopvikt i textilskåpet. 

2. Av vit linnedamast med applicerat kristusmonogram. På 
baksidan står Ateljéer Libraria. Förvaras på en 
pappersrulle i textilskåpet bakom altaret.   

 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Kläde nr 1 bör rullas upp på lämplig rulle, inte förvaras hopvikt. 
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2.4       Kyrkans byggnads- och reparationshistoria 
Under 1100-talets andra hälft uppfördes kyrkans långhus och kor 
med absid i öster. Senare under medeltiden tillkom tornet i väster 
och därefter ett vapenhus på långhusets södra sida. Vapenhuset 
som revs år 1862 hade en högrest södergavel försedd med 
blinderingar. Sannolikt användes rivningsmaterialet till att bygga 
bårhuset nordväst om kyrkan samma år. Kyrkorummet valvslogs 
på 1400-talet och försågs med kalkmålningar. 
 
År 1862 skedde kyrkans mest genomgripande renovering då 
vapenhuset revs och långhusets södra och norra ingång murades 
igen och ersattes av fönster. Övriga fönsteröppningar vidgades 
och försågs med gjutjärnsbågar och i tornet togs den västra 
ingången upp. Kyrkorummet fick nya bänkkvarter och golven 
belades med gula och svarta cementplattor. Två decennier 
senare, år 1883, byggdes orgelläktaren och en första orgel 
installerades. 
 
Under 1910- och 1920-talen belades taken med rött taktegel. På 
1930- och 1940-talen skedde mindre invändiga renoveringar och i 
början av 1950-talet drogs elektricitet in i kyrkan. På 1960- och 
1970-talen putsades fasaderna och målades med plastfärg. 1980-
talets första år innebar först en större invändig restaurering främst 
gällande målningsarbeten, därefter en yttre fasadrenovering. Efter 
dessa arbeten har endast skadedjurssanering samt installation av 
larm utförts. 
 
Byggnadskronologi 
 
År Åtgärd  
 
1100-tal Kyrkan uppförs med långhus, kor och absid under 

århundradets andra hälft. Den fyrsidiga dopfunten är 
samtida. 

 
1300- Tornet och ett vapenhus (rivet år 1862) uppförs  
1500-tal  troligtvis någon gång under perioden. 
 
1400-tal Kyrkorummet förses med kryssvalv.  
 
1743 Predikstolen, troligtvis tillverkad av Johan Ullberg, 

tillkommer. 
 
1811 Kyrkklockan tillkommer.  
 
1837 ”ÅR 1837 ÄR STORA MÖLLEBERGA KYRKAS MÅLNING 

RENOVERAT” enligt en minnestavla på triumfbågen. 
 
1862 Den mest genomgripande ombyggnaden sker: 

• Ett vapenhus på långhusets södra sida rivs och 
ett bårhus uppförs i nordväst intill kyrkan. 

• Långhusets södra och norra ingång muras igen 
och stora gjutjärnsfönster sätts in. 

• Västra ingången i tornet tas upp. 
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• Nya bänkar sätts in och golven beläggs med 
cementplattor, bortsett från bänkkvarteren som får 
trägolv. 

• Tornets södra ingång till tornrummet muras igen. 
• Den gamla bogårdmuren som bestod av en 

stengärdesgård ersätts med en ny mur.  
 
1883 Orgelläktaren byggs och en första orgel skänks till 

kyrkan. De bakersta bänkraderna tas bort. 
 
1890 Kyrkorummets väggar putsas. Tidigare hade 

väggarna endast varit kalkade. Kalkmålningarna i 
valven kalkas över. 

 
En första kakelugn skänks till kyrkan. 

 
1911 Kyrkans torn förses med tegeltak. 
 
1928 Tjärpappen på långhus och kor byts ut mot enkupigt 

rött taktegel från Veberöds tegelbruk. 
 
1932 Mittgången breddas med en golvplattas bredd för att 

lättare komma fram med kistor. Bänkarna får därmed 
kortas av en bit. 

 
1939 Ny orgel med kopparpipor anskaffas. 
 
1940-tal Bänkinredning och snickerier ådringsmålas. 
 
1949 Vitkalkning av väggar och valv. Rester av 

kalkmålningar påträffas. 
 
1951 El dras in och kyrkan får elektriskt ljus och 

värmeledning. 
 
1955 Elektrisk klockringning och fläkt till orgeln installeras. 

Kyrkklockan gjuts om pga. att klockringningen 
mekaniseras. 

 
1964 Bekämpning av träförstörande insekter samt 

konservering av träinventarier genomförs. 
 
1967 Fasaderna putsas om med KC-bruk och målas med 

Cuprisadfärg, en slags plastfärg. 
 
1973 Fasaderna ommålas med samma slags plastfärg 

som 1967. Riksantikvarieämbetet reagerar på 
materialvalet som är olämpligt. 

 
1981 Invändig målning:  

• Bänkinredning och snickerier ådringsmålas. 
• Altarring och läktarbarriär målas med vit oljefärg. 
• Valv och väggar lagas och vitkalkas. Partier med 

befintlig plastfärg (sannolikt tillkommen vid slutet 
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av 1960- eller början av 1970-talet) tvättas och 
målas med limfärg. 

• Trägolven oljas, laseras och lackas. 
  
 Förvaringsutrymmen tillbyggs under orgelläktaren. 
 

Predikstol och baldakin (ev. också altaruppsatsen) 
konserveras. 

 
1983 Utvändig renovering: 

• Fasaderna spritputsas med hydrauliskt kalkbruk 
och ärtsingel samt vitkalkas. 

• Trappgavlarna muras delvis om. 
• Skorsten på långhuset rivs ner till valvet. 
• Fönster, dörrar och ljudluckor bättringsmålas. 
 
Byggnadsarkeologisk undersökning utförs.  

 
1992 Predikstolen saneras mot strimmig trägnagare. 
 
2001 Taklag över långhus saneras mot strimmig 

trägnagare. 
 
2003 Kyrkan förses med brand- och inbrottslarm. 
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2.5.   Kyrkans och dess inventariers egenart och speciella   
      värden och hot mot dessa värden 

Kyrkobyggnaden har med sin nästan niohundraåriga historia ett 
stort byggnads-, teknik-, person- och religionshistoriskt värde. Det 
finns även betydelsefulla upplevelsevärden såsom arkitektoniska- 
eller konstnärliga värden, miljöskapande värde, traditions- och 
symbolvärden samt värden för den lokala identiteten i Mölleberga. 
Utöver detta finns det förstärkande eller övergripande värden som 
handlar om autenticitet, och pedagogiskt värde samt sällsynthet 
och representativitet: 
 
Mölleberga kyrka har utvändigt en sällsynt välbevarad medeltida 
karaktär där samtliga byggnadsdelar, bortsett från det på 1800-
talet rivna vapenhuset, kvarstår sedan tiden för uppförandet. 
Byggnaden utgör centrum i en helhetsmiljö som tillsammans med 
bybildningen och dess omkringliggande odlingslandskap är 
klassat som riksintresse för kulturminnesvården. 
 
Medeltida stenbyggnadsteknik finns gömd under fasadputsen i 
form av en huggen sockel och hörnkedjor av sandstenskvadrar. 
På korets norra vägg finns dessutom en synlig romansk 
fönsteromfattning.  
 
Kyrkorummet uppvisar en kontinuitet från senmedeltid till nutid, 
med tyngdpunkt på 1800-talets tillägg. Under putsen i de 
senmedeltida valven döljer sig kalkmåleri från flera olika perioder 
och i koret finns ett prov framtaget. På korets södra vägg finns 
också en medeltida sakramentsnisch vilken berättar om tidigare 
liturgi. I tornet finns flera byggnadshistoriskt intressanta spår 
såsom medeltida takstolar och kalkputs samt en igenmurad äldre 
ingång.     
 
Bland inventarierna märks ur kulturhistorisk synvinkel främst 
antemensalet från 1500-talets första hälft med namninskrifter på 
konstverkets donator samt kyrkvärdarna. Vidare finns en romansk 
dopfunt, altaruppsats från år 1588 samt predikstol och baldakin 
från mitten av 1700-talet. De sistnämnda är sannolikt verk av den 
välkända skånska träsnidaren Johan Ullberg. Det medeltida 
altaret står sannolikt på samma plats som det en gång uppfördes 
och i altarskivan finns en igenmurad relikgömma.  
 
Dopskålen av tenn från år 1688 samt tre ljusstakar i gjuten 
mässing, också de från 1600-talet, intar en särskild plats bland 
kyrkans metallföremål.  
 
 
Möjlig hotbild mot kyrkan och dess inventarier 

Följande faktorer är exempel på vad som skulle kunna påverka 
kyrkan och dess inventarier på ett negativt sätt: 
 
Brand 

Vanliga brandorsaker är undermåliga/åldrade elinstallationer och 
en blandning av gamla och nya. Det är därför viktigt att el-
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revisionen utförs på ett tillfredsställande sätt. El-revision utförs vart 
4:e år. Se till att handbrandsläckare är anpassade till omgivande 
material, att de finns i tillräckligt antal och är kontrollerade. 
 
Enligt ett råd till § 41 i räddningstjänstlagen, SFS 1986:1102 skall 
ägare eller innehavare av byggnader vidtaga åtgärder för att 
förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd 
av brand. Det är alltså fastighetsägarens och inte 
räddningstjänstens ansvar att brandskyddet fungerar. 
 
Församlingens brandskyddsarbete innebär att man på ett 
organisatoriskt sätt skall planera, utbilda, dokumentera, kontrollera 
och följa upp brandskyddsarbetet. 
 
Omfattningen och nivån på det systematiska brandskyddsarbetet 
ska stå i relation till byggnaden, verksamheten och 
organisationen. Kommunen ger information om de olika nivåerna i 
brandskyddsarbetet. 
 
Mölleberga kyrka är utrustad med brandlarm kopplat till 
larmcentral samt åskskyddsanläggning. 
 
Inbrott och stöld 

Lösa inventarier är stöldbegärliga. Säkra föremålen i kyrkan på ett 
sådant sätt att det försvårar att snabbt ta dem med sig. Utrymmen 
som allmänheten inte har tillträde till bör vara låsta. Mölleberga 
kyrka är föredömligt utrustad med inbrottslarm kopplat till 
larmcentral.  
 
Inomhusklimatet 

Allvarliga skador såsom insekts- och rötangrepp liksom 
putsnedfall och färgflagning kan ofta härledas till ett ogynnsamt 
inomhusklimat. Många åtgärder blir antingen kortsiktiga lösningar 
eller i värsta fall verkningslösa om man inte tar hänsyn till 
byggnadens fysikaliska tillstånd. En jämn relativ fuktighet bör 
eftersträvas vilket kan anordnas bl a genom styrning av 
värmeanläggningen, vilket också kan resultera i en bättre 
värmeekonomi. I kyrkan finns problem med skadeinsekter, 
flagning på inventarier mm. vilket till stor del kan hänföras till 
inomhusklimatet.  
 
Skadegörelse (vandalism) 

Denna typ av åverkan är mycket svår att skydda sig mot. Det är 
dock viktigt att skador åtgärdas omedelbart. Mölleberga kyrka är 
utrustad med inbrottslarm vilket har en avskräckande effekt.  
 
Felaktiga renoveringsåtgärder 

Felaktiga metoder, teknik och material kan vara förödande eller till 
nackdel för äldre byggnadsdetaljer och föremål. 
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2.6.   Kyrkotomtens/begravningsplatsens anläggnings- och    
       förändringshistoria * 
 
 

2.7.   Beskrivning av kyrkotomt/begravningsplats * 
 
 
2.8.   Kyrkotomtens/begravningsplatsens egenart och dess     

      speciella värden och hot mot dessa värden * 
 
  

2.9.   Målsättning för kyrkan och dess inventarier 
Följande text är församlingens målsättning för kyrkan och 
verksamheten i densamma: 
 
Det är viktigt att hålla gudstjänster i Mölleberga kyrka  någorlunda 
regelbundet. För att det ska fungera och för att få ett gott 
besökarantal är det extra viktigt p.g.a. kyrkans läge att samarbeta 
med de lokala församlingsborna och många önskar ett traditionellt 
gudstjänstliv. Det finns ett intresse för kyrkan och 
kärnverksamheten i Mölleberga som är väldigt viktigt att ta tillvara. 
 
Detta innebär att (1) några gånger per år särskilda 
familjegudstjänster (gudstjänster som riktar sig till alla åldrar även 
om barnen och familjerna står i fokus på ett särskilt sätt), (2) några 
gudstjänster kring julen, (3) gudstjänst i påsktid, en 
musikgudstjänst, (4) ett antal högmässor/söndagsgudstjänster 
utspridda under året. (5) En vardagskvällsgudstjänst i fastetid.  
 
I Mölleberga ligger fokus på att ta tillvara traditionerna, inte att ha 
så mycket nya gudstjänster. Därför får satsningar på kyrkans 
byggnad, reparationer, inre förändring m.m. också bli ganska så 
begränsad. 

 
2005-04-25 
Per-Göran Hansson, 
kyrkoherde 
 
 

2.9.1 Planerade förändringar och upprustningsbehov 
Planerade förändringar  

Inga förändringar av kyrkorummet är planerade. Församlingen är 
medveten om upprustningsbehovet (se nedan) men åtgärder är 
planerade till tidigast år 2008. 
 
Upprustningsbehov  

Vid upprättandet av underhållsplanen våren 2005 har följande 
åtgärdsbehov framkommit: 
 
Exteriört: 

• Putsen är generellt i dåligt skick med stora partier med 
materialbortfall, sprickor och bom samt urlakad 
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kalkavfärgning.  Inför nästa åtgärdstillfälle bör val av 
brukstyp utredas så att ett för byggnaden och 
konstruktionen lämpligt bruk används. 

 
• Tornets stuprör i sydväst bör fästas in i väggen och 

kontrolleras för läckage.   
 

• Flera takpannor på långhus och kor glipar och har rubbats 
ur sin position. Pannorna bör rättas till omgående för att 
undvika skador till följd av läckage. Murbruket under 
nockpannorna är i behov av komplettering. Tornets tak 
läcker eventuellt då underbrädningen är fuktskadad. 
Färgen på absidens plåttak flagar kraftigt och kräver 
ommålning. 

 
• Båda ytterportarna är i behov av strykning då fernissan 

flagar. Möjligtvis har de ursprungligen varit oljade vilket kan 
vara en alternativ ytbehandling. Östportens trycke och 
beslag bör målas. 

 
• Fogarna i östportens trappa är i dåligt skick och i behov av 

komplettering. 
 

• Fönstren uppvisar begynnande rostangrepp utvändigt. 
Invändigt är de i betydligt sämre kondition med flagande 
färg, löst kitt och rostangrepp. Några av glasrutorna är 
dessutom spräckta och bör bytas omgående. Takfönstren 
rostar i båge och karm och färgen flagar. 

 
• Flera av ljudluckorna är rötskadade i understycket. De 

rötskadade och saknade delarna bör ersättas med 
kärnvirke av furu. Vid ommålning bör luckorna målas med 
lämplig linoljefärg eller trätjäras. Gångjärn, beslag och 
haspar är rostiga och bör också åtgärdas. 

 
•    Hängrännor och stuprör är i behov av ommålning då 

färgen flagar kraftigt på flera ställen.  Stuprörens täthet bör 
kontrolleras då de verkar läcka. Tornets östra takfall 
avvattnas via långhusets södra takfall vilket troligtvis leder 
till att långhusets hängränna överbelastas, svämmar över 
och orsakar putsskador. Hängrännorna bör också 
kontrolleras med jämna mellanrum så att dessa inte är fulla 
med löv och skräp.  

 
Interiört: 

• Träinventarierna flagar vilket sannolikt beror på 
byggnadens uppvärmningssystem. Innan konserverings-
insater görs bör en klimatutredning genomföras (se vidare 
under Tekniska installationer nedan). 

 
• Puts och kalkavfärgning flagnar kraftigt på vapenhusets 

sittbänk som bör repareras med bruk likt befintligt och 
vitkalkas. Golvet är i behov av viss fogkomplettering.  
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• De svarta golvplattorna i långhus och kor vittrar och hela 
golvet är i behov av fogning. 

 
• I kyrkorummet förekommer visst putsbortfall och 

sprickbildning på väggarnas nedre del, på knektarna samt i 
sköldbågarnas anslutning mot yttermuren. 

 
• Färgen och kittet flagnar på fönstren och putsen släpper 

på sina ställen i anslutning till murverket. 
 

• I absidens hjälmvalv finns sprickbildningar som bör hållas 
under uppsikt. Ett parti med saltsprängning förekommer på 
den norra delen av tribunbågen. 

 
• Östportens dörrkarm är i behov av målning. Dörrnischen 

bör hållas fri från föremål då den ska kunna fungera som 
utrymningsväg.  

 
• Mitt på tornrummets västra vägg löper en större vertikal 

spricka som bör undersökas för att kontrollera det statiska 
tillståndet. Kraftig tegelvittring förekommer på ovansidan 
av valvet. Orsaken bör undersökas och åtgärder vidtas för 
att hindra förfallet.  

 
• Klockrummet är i stort behov av städning från bl.a. fågelbo 

och träck. Uppe på gångbryggorna ovan klockbocken finns 
pågående angrepp av strimmig trägnagare. Inbrädningen 
på det östra takfallet är fuktskadad och taket bör 
kontrolleras för läckage.  

 
• Läkten på långhusvinden har spår efter strimmig 

trägnagare på båda takfallen och spåntäckningen är delvis 
rötskadad. Vinden är inte ventilerad vilket kan vara en 
bidragande orsak till röt- och skadedjursangreppen. På 
den östra gaveln finns större vertikala sprickor.  

 
• Kor- och absidvinden går inte att inspektera vilket bör 

åtgärdas. 
 
 
Tekniska installationer: 

• Vid ett eventuellt byte av värmeanläggning bör hänsyn tas 
till framförallt kyrkans träinventarier som i dagsläget flagar 
och spricker.  

 
• Området framför el-centralen A1 bör vara fritt från material 

som inte har med anläggningen att göra. 
 

• Jordfelsbrytare skyddar enligt märkning endast belysning 
och vägguttag i långhuset. Ur person- och anläggnings-
skyddssynpunkt, inklusive brandsäkerhet, är det 
fördelaktigt om hela el-anläggningen är skyddad. 
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•    Elektriska lampetter har vid stickprovskontroll visat sig vara 
ojordade. Armaturerna måste sannolikt klassas som klass I 
armaturer, och skall därför vara jordade, vilket bör 
åtgärdas. 

 
 
Inventarier 

• Färgflagning och krympsprickor förekommer allmänt på 
flera träinventarier och inredning. Skadorna bör inom en 
snar framtid åtgärdas av målerikonservator. Klimatets 
inverkan på skadorna bör dock först utredas. 

 
• Kyrkklockan är helt täckt med fågelträck. Kläppen är rostig 

och slagringen något sliten. Motor, mekanik och 
upphängning är rostig. I behov av rengöring och underhåll.  

 
• Värdeskåpet är för trångt och flera av inventarierna 

förvaras liggande på ett olämpligt sätt.  
 
 

2.9.2 Vårdideologiska ställningstaganden 
Det är av största vikt att kyrkan fortsätter att vårdas och 
underhållas på ett kulturhistoriskt riktigt och tekniskt väl 
fungerande sätt. Målsättningen bör också vara att kyrkan och 
dess inredning och inventarier överensstämmer med de liturgiska 
behoven. Fokus bör ligga på det kontinuerliga underhållsarbetet, 
då detta förebygger eventuella skador och lägger grunden till en 
bra ekonomisk förvaltning.  
 
Vid ombyggnad och restaurering ska alltid antikvarisk expertis 
anlitas. Länsstyrelsen och stiftsantikvarien bör kontaktas redan på 
planeringsstadiet. Tillståndsansökan ska godkännas av 
länsstyrelsen innan arbetet sätts igång.  
 
 

2.9.3 Kyrkans funktion 
Se andra avsnittet kap 2.9 
 
 

2.9.4 Målsättningar för installationer och säkerhetssystem 

Kyrkan är föredömligt utrustad med både brand- och inbrottslarm. 
Gällande brandsäkerhet bör släckningsutrustning, utrymnings-
vägar och framförallt elanläggning ses över.  
 
Värmesystemet är av varierande ålder och systemet bör 
revideras. En uppvärmnings- och klimatutredning kan skapa 
förutsättningar för både bättre värmeekonomi och bättre 
betingelser för bevarande, framförallt med avseende på 
träinventarier och inredning. 
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2.9.5 Handikappanpassning 
Kyrkan är inte handikappanpassad och saknar bl a 
uppställningsplats för rullstolar samt en handikapptoalett. Marken 
framför västporten är stenlagd vilket ökar framkomligheten, 
däremot finns ett trappsteg vid grinden vilket enkelt bör kunna 
avhjälpas med någon form av ramp. Invändigt är framkomligheten 
förhållandevis bra då golvet saknar nivåskillnader i kyrkorummet. 
 
Både ljudanläggning och hörslinga saknas vilket är en försvårande 
omständighet för hörselskadade. Det finns heller inga särskilt 
vidtagna arrangemang för att underlätta för synskadade. 
 
 

2.10. * Målsättningen för omgivande kyrkotomt eller 
begravningsplats 
 

 
2.11. Konkretisering av uppsatta mål för kyrkobyggnaden, dess 
inventarier, * kyrkotomt och begravningsplats.  

Se 2.9 och 2.9.4 
 

 
2.12. Speciella vårdkrav till följd av kulturhistoriska och 
antikvariska värden  

  
 

2.12.1. Exteriört 
 
Alla utvändiga reparations- och underhållsarbeten skall utföras 
med material och metoder som överensstämmer med kyrkans 
tekniska och antikvariska förutsättningar.  
 
Murverk och fasader 
Fasaderna är spritputsade och avfärgade med kalkfärg. 
Ursprungligen har de varit slätputsade, sannolikt med synliga 
hörnkedjor på kor och långhus. Vid reparationer bör ett kalkbruk 
och kalkfärg användas. Vid lagning av putsskador närmast mark 
bör ett antikvariskt-tekniskt lämpligt typ av lagningsbruk utredas 
för att inte orsaka att fukten och därmed skadorna flyttas högre 
upp på fasaden. 
 
Yttertak och tornhuvar 
Taken bör också i fortsättningen täckas med rött taktegel samt 
rödmålad skivplåt på absiden. Det kan bli svårt att finna räfflat 
ersättningstegel till tornet varför man kontinuerligt bör söka efter 
dylikt taktegel. Långhus och kor ska täckas med likadant enkupigt 
taktegel som det befintliga. Absidens plåttak ska vid eventuella 
skador lagas med plåt av samma tjocklek, dimension och 
falsteknik som befintlig samt målas med röd linoljefärg.  
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Portaler och ytterdörrar 
Vid skador lusas de skadade delarna i med ekvirke. Portarna ska 
oljas eller fernissas med linoljebaserade produkter vid behov. 
 
Fönster 
Fönsterbågar och karmar ska målas med linoljefärg av målare 
med dokumenterad erfarenhet av traditionellt måleri. Vid kittning 
bör linoljekitt användas. 
 
Ljudluckor 
Luckorna bör målas med brunsvart linoljefärg eller smörjas med 
trätjära. 
 
 

2.12.2. Interiört 
  
För interiören krävs samma antikvariska förhållningssätt som för 
exteriören dvs. att restaurering och reparationer skall utföras med 
material och metoder som överensstämmer med kyrkans 
kulturhistoriska värden.   
 
Golv 
Skadade plattor bör i första hand lagas av sakkunnig eller ersättas 
med plattor av samma typ. 
 
Väggar och valv 
Murverkets väggar och valv bör ur både ett tekniskt som 
antikvariskt perspektiv målas med vit kalkfärg. Vid målnings- och 
installationsarbeten måste arbetet ske varsamt med hänsyn till 
underliggande medeltida kalkmålningar. 
 
Kalkmålningar 
Kalkmålningarna får inte behandlas eller rengöras av annan än 
målerikonservator. 
 
 

2.12.3. Inventarier 
Sten 

Genom god städning i kyrkorummet minskar nedsmutsningen av 
partiklar som fastnar i stenens porer. Stearinfläckar kan undvikas 
genom underlägg/täckning. 
 
Trä 

Klimatet är det största hotet mot träinventarier. Temperaturen ska 
vara låg och den relativa fuktigheten jämn (kring 55 %) för att träet 
inte ska svälla och krympa vilket orsakar sprickor. Vid fuktigt 
klimat trivs dessutom skadeinsekter och rötsvamp bättre.  
 
Bemålade äldre träinventarier får ej städas av annan än 
målerikonservator då detta kan orsaka skador. 
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Vård- och skadebedömning av antemensale, altaruppsats, 
predikstol, orgelfasad och målningar ska utföras av måleri- och 
träkonservator.  
 
Metall 

Vin eller vatten ska alltid hällas ur kalken/vasen efter användande 
och inte bli stående. 
 
Föremålen ska hållas fria från damm och stearin. Intorkat stearin 
får ej skrapas bort med kniv. 
 
Stearinljus ska passa i ljuspiporna så att de ej behöver pressas 
ner. 
 
Fläckigt eller mörknande silver ska putsas omgående för att 
oxidation inte ska skada ytan. Torkas föremålen regelbundet med 
s k putsduk hålls oxidation borta. 
 
Försilvrade eller förgyllda föremål måste putsas försiktigt för att 
det tunna skiktet inte ska skadas. 
 
Silverföremål som inte används så ofta kan förvaras i täta 
plastpåsar av polyeten för att undvika oxidation. 
 
Förvaring ska ske i brand- och säkerhetsklassat värdeskåp av så 
stor volym att föremålen inte behöver trängas eller staplas på 
varandra. 
 
Klimatet kring metallföremålen ska vara så jämnt och torrt som 
möjligt varför förvaring i t.ex. fönster är olämpligt. 
 
Textil 

Kyrkans textilier ska besiktas regelbundet. Det är viktigt att 
textilierna hänger på väl anpassade galgar.  
 
Textilierna ska helst förvaras liggande. Vid skador och fläckar ska 
en textilkonservator kontaktas.  
 
Textilier ska förvaras i uppvärmda utrymmen.  
 
Textilier ska ej utsättas för ljus i onödan. De förlorar då färgen och 
fibrerna åldras snabbare än om de förvaras i mörker.  
 
Textilier får ej utsättas för fukt. Fukt kan ge svåra fläckar, orsaka 
mögelangrepp, ge upphov till dålig lukt, göra textilfibrerna sköra 
och gula samt medverka till korrosion av metalltrådar.  
 
Textilier smutsas av luftföroreningar vilket kan förhindras med 
skyddsöverdrag.  
 
Möss dras gärna till stearin. Förvara därför alltid stearin separat 
från textilier.  
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Mal och änger äter textilt material, främst ull. Dessa bekämpas 
främst genom vanlig städning.  
 
 

2.12.4. Checklistor 
 
Checklistorna för den periodiska skötseln av kyrkobyggnaden och 
dess inventarier ska användas som ett verktyg vid förvaltningen 
av kyrkan.  
 
Checklistorna är uppdelade i Exteriör, Interiör, Inventarier och 
Tekniska installationer och återfinns sist i denna handling under 
Bilagor.    
 
Skriv ut checklistorna och ta med dem ut i kyrkan vid besiktning. 
Noteringar, besiktningsdatum och namn ska skrivas in. 
Checklistorna arkiveras därefter tillsammans med vård- och 
underhållsplanen.  

Besiktningsanvisningar allmänt: 
 
Exteriört 
 
Besiktning av kyrkans utvändiga delar skall göras periodiskt - 
minst en gång per år.  
 
Det är lämpligt att tak och avvattningssystem besiktigas i 
samband med nederbörd för att därigenom lättare konstatera 
läckage etc.  
 
Små skador kan på sikt ge allvarliga och omfattande följdskador. 
Dessa skador är svåra att upptäcka från mark när det gäller 
kyrkans torn och tak, varför en skylift bör användas här. 

Tak och avvattningssystem 
Det är lämpligt att börja besiktningen med taket och 
avvattningssystemen som finns för bortledning av vatten. Vatten 
och fukt är de främsta orsakerna till nedbrytning av material. Det 
är därför mycket viktigt att vara noggrann och ytterst uppmärksam 
på dessa faktorer.  
 
- Fungerar avvattningssystemen? Finns det läckor, stopp etc. 

orsakade av t.ex. nedfallna löv i rännorna? 
- Är rännkrokar och stuprörsinfästningar intakta? 
- Leds allt vatten bort från byggnadens grund, så att fukt inte 

kan sugas upp kapillärt av murverket?  
- Finns det spräckta takpannor, hål i plåten? 

Väggar 
Vid besiktning av väggytorna är det viktigt att observera eventuella 
sprickor och materialbortfall i putsen (även små) där vatten kan 
tränga in på sikt ge upphov till omfattande skador. Även 
missfärgningar och färgbortfall ska noteras. Kontrollera att 
tegelpannorna ligger fast på trappstegsgavlarna.  
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Fönster 

Det är viktigt att kontrollera att vatten inte kan tränga in mellan 
karm och båge samt att bågar, glasrutor och kitt är i god kondition. 
Även karmens anslutning till omgivande murverk skall 
kontrolleras. 

Portar / dörrar 
Vid besiktning av dörrar och portar ska en allmän kontroll av 
dörrblad, karm och gångjärn vad gäller målningsbehov, kärvning, 
röt- och rostangrepp samt låsets kondition utföras.   

 
Interiört 
 
Besiktning av kyrkans invändiga delar skall göras periodiskt - 
minst en gång per år.  
 
Inventarier 
 
Vid genomgång av kyrkans inventarier är det viktigt att ge sig tid 
och noga studera de föremål som skall besiktigas för att upptäcka 
eventuella förändringar och skador. Det är också angeläget att 
kyrkans inventarieförteckning kontrolleras regelbundet och 
uppdateras vid behov.  
 
 

2005-07-08  Restaurator AB 



Underhållsplan för Mölleberga kyrka 
Uppåkra församling 

49

2.13. Förteckning över tryckta och otryckta källor samt 
personuppgifter 

 
Tryckta källor: 
 
Herrlin, Gunnar (red). Lunds stift i ord och bild. Stockholm 1947. 
 
Holmberg, Rikard. Kyrkobyggnad, kult och samhälle. Stockholm 
1990. 
 
Rydbeck, Otto / Wrangel, Ewert (red). Äldre kyrklig konst i Skåne. 
Lund 1921. 
 
Tynell, Lars. Skånes medeltida dopfuntar. Första häftet. 
Stockholm 1913. 
 
 
Otryckta källor: 
 
Ritningsmaterial ATA. 
 
Arkivmaterial från Landsantikvarien i Malmöhus län. 
 
Arkivmaterial från domkyrkomuseet i Lund. 
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2.14 Fotografier. Exteriör.

1. Kyrkan sedd från sydöst.

2. Kyrkan är belägen vid vägkorsningen Mölleberga byväg /
Mölleberga kyrkväg.

3. Vy från nordväst med fd bårhuset framför tornet.
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Torn

4. Tornet och smidesgrind i väster. 5. Västport och överljus med smitt koppargaller.

6. Vy från söder. 7. Tornets anslutning mot långhuset i öster.

Underhållsplan för Mölleberga kyrka
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Långhus

8. Långhuset sett från söder. 9. Ett av kyrkans gjutjärnsfönster på lång-
huset.

10. På långhuset sticker en huggen stensockel fram vid 
marken.

11. Långhusets norra fasad.
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Kor

12. Koret sett från söder. 13. Liksom långhuset är koret försett med takfönster.

14. Norra fasaden med igenmurat romanskt fönster. 15. Det romanska fönstrets omfattning är utförd i
finhuggna sandstenskvadrar.

Underhållsplan för Mölleberga kyrka
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Absid

16. Absiden från sydöst.

17. Absiden är täckt med rödmålade skivplåtar. Ovan 
nocken sticker en täcksten ut.

18. Framför östporten finns en stentrappa med steg av äldre 
gravhällar.

19. Trappan är något förskjuten norrut i för-
hållande till östporten, vilket tyder på att portens 
placering förändrats. 

Underhållsplan för Mölleberga kyrka
Uppåkra församling

Restaurator AB 2005-05-13



Avvattning

20. Tornets östra takfall avvattnas via långhuset.

21. Långhusets södra takränna är förstärkt för att kunna 
ta emot vattnet från tornet. Trots detta tycks rännan 
svämma över vilket givit skador på taklisten.

22. Stuprör och nedledare från åskskydds-
anläggning vid tornets sydvästra hörn.

23. Samtliga stuprör leder ned i täckta brunnar 
och är försedda med renstratt.
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Vapenhus
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2.15 Fotografier. Interiör.

24. Vid vapenhusets norra vägg leder en trappa 
upp till orgelläktaren.

25. Vy in mot kyrkorummet.

26. I rummets södra del finns en trappa upp till 
torn och vindar.

27. Här finns också en tegelmurad bänk längs 
väggen.



Orgelläktare
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28. Orgelläktaren upptar halva tornets bottenvåning. 29. Läktaren bärs upp av ådringsmålade träkolonner. 
Barriären är klassiskt utformad med tandfris och 
kolonetter i arkadmotiv. 

30. Under läktarens södra del 
finns ett förrådsutrymme där bl a 
värdeskåpet är placerat. 

31. Vid sidan om mittgången finns ett 
bord med psalmböcker, kollektskopor 
mm. 

32. Under läktarens norra del finns 
ytterligare ett förrådsutrymme där bl a 
el-centralen är inrymd. 
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33. Orgelfasaden med kopparpipor. Bakom 
stolen syns bälgen. 

34. Manualen är placerad på orgelns norra 
kortsida. 

35. Utrymmet mellan orgel och brädvägg till 
vapenhuset. 

36. Läktarens  norra vägg. 



Långhus
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37. Långhuset med bänkkvarter på ömse sidor om mittgången. 38. Valven vilar mot profilerade knippe-
pelare. 

39. Bänkkvarteren är ådringsmålade
(kammade) och marmorerade i dörrfälten. 

40. Vy över långhuset mot väster. 



Kor
Underhållsplan för Mölleberga kyrka
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41. Koret med absidens altaruppsats i mitten. 

42. Korets fönster mot söder. 43. I en valvsvickel finns 
kyrkans enda synliga kalk-
måleri. 

44. I korets södra vägg finns en sakramentsnisch med 
böcker. 

45. På dess norra vägg hänger ett antemensale från 
tidigt 1500-tal. 



Absid
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46. Altaruppsatsens baksida. 47. Framför östra porten står en stol, knäpall, kollekthåv 
och en brandsläckare. 

48. Mot altaruppsatsens baksida står ett skåp för 
textilförvaring. 

49. Under östportens dörrmatta ligger en del av 
en gravhäll. 



Tornrum

50. Från vapenhuset leder en trappa upp till torn-
vinden genom en uppbruten valvkappa. 
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51. Tornrummet mot sydöst. 

52. I den södra väggen finns en igenmurad 
ursprunglig dörröppning. 

53. Murverkets fogar är brett utstrukna och försedda med tegelskolning. 



Klockrum
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54. Klockbocken och kyrkans enda klocka. 55. Klockrummet är öppet upp till nock. I gavlarna 
finns två över varandra placerade muröppningar. 

56. Ljudlucka med smidda gångjärnsbeslag. 

57. Smidd klinka på ljudlucka. 
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58. Medeltida tass och stödben av skrätt ekvirke. 59. Takstolarna är till övervägande del medeltida. 
Konstruktionen är komplicerad med försträvningar 
på flera håll. 

60. Murkrön mot öster. 61. Mittstolpe med dymlade långband och strävor. 



Vind över långhus
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62. Valv över långhusets andra travé. 63. Mellan valven finns en stålställning för 
att hissa upp murbruk till nocken. 

64. Östra gaveln. 65. I södra muren finns en igenfylld 
öppning. 
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66. Lucka i taknocken. 67. Takteglet har en undertäckning av spån på öppen läkt. 

68. På södra takfallet finns ett gjutjärnsfönster. 69. I första facket mot söder har taket lagats och 
försetts med underbrädning. 



Sten

70. Kyrkans romanska dopfunt är placerad vid 
triumfbågens norra sida. 

2.16 Fotografier. Inventarier.Underhållsplan för Mölleberga kyrka
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71. Dopfuntens fot påminner om ett uppochnervänt 
tärningskapitäl. I halsringen finns ett uttömningshål.

72. Altarskivan synes vara sammansatt av flera stenskivor. I mitten syns en igenmurad 
relikgömma.



Trä
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72. Altaruppsatsen är från år 1588, påbyggd och 
renoverad år 1759.

73. Predikstol och baldakin från år 1743 är troligen ett 
verk av träsnidaren Johan Ullberg.

74. Antemensalet från 1500-talets första hälft är ett av kyrkans absolut viktigaste 
inventarium.

75. Minnestavla över renoveringen år 
1837.



Metall
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76. Sexarmad ljuskrona i mässing. 77. Elektrifierad lampett, troligtvis från 
början av 1950-talet.

78. Ljusstake i gjuten mässing 
från 1600-talet.

79. Två par mässingsljusstakar från 1800-talet.

80. Tvådelad ljusstake i gjuten mässing 
från 1600-talet.
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81. Vaser och vinkannor i silver.

82. Dopfat i tenn från år 1688.

83. Kyrkklockan från år 1811.

84. Krucifix placerat på 
altaret.

85. Mullfat och spade i koppar.

86. Nummertavla.

87. Kollektskopor.



Textil
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88. Textilskåp. 89. Stolor. 90. Predikstolskläden.

91. Altarbrun.



Tekniska system

92. El-central inrymd i förvaringsutrymme under orgel-
läktaren.
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2.17 Fotografier. Tekniska system.Underhållsplan för Mölleberga kyrka
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93. Bänkvärmare av infratyp monterade under sitsarna.

95. Kamflänsradiatorer finns i absiden och på orgel-
läktaren.

94. Oljefylld elradiator monterad på väggen i vapen-
huset..

96. Panelradiatorer i koret.
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98. Lucka med ventil samt spotlight i korets 
valv. Luckan leder till korvinden men är dock 
inte öppningsbar.

99. Ventilationsrör från koret.

100. Central i klockrummet.

101. Motor till klockringning.

102. Rökdetektor i klockrummet.



Exteriör

103/104. Putsskador på trappgavel och längs stuprör. 
Trappgavlarna är hårt utsatta för väder och vind, stupröret läcker 
troligtvis.

2.18 Fotografier. Skador.Underhållsplan för Mölleberga kyrka
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105. Tornets östra takfall avvattnas via långhusets 
södra takfall. Hängrännan överbelastas och svämmar 
över vilket orsakar skador vid taklisten.

106. På långhusets norra sida finns omfattande skador och lagningar i ett 
band från ca 30 cm över marken. Troligtvis är putsen närmast mark 
starkt hydraulisk vilket flyttar skadorna högre upp på fasaden.

107. Under ett fönster på långhuset finns rejäla 
sprickor samt lagningar i putsen.
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108. På långhusets gavel är takpannorna rubbade 
ur sitt läge.

109. Absidens plåttak är i starkt behov av ommålning. Lägg också 
märke till putsskadorna på korets gavel.

110. Hängrännor och stuprör är i stort behov av ommålning 
och översyn.

111. Trasigt glas samt rostande och flagnande gjutjärns-
båge.



Interiör
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112. Även på insidan är fönsterbågarna i dåligt skick.

113. Sprickor i absidens hjälmvalv.

114. Färgflagning och putsskador i 
långhuset.

115. Kraftig spricka i putsen 
vid långhusets södervägg.

116. Vittrande golvplattor i behov av fogning.



Torn och vindar
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117. Fuktskadad underbrädning på tornet. 118. Fågelbo i klockrummet.

119. Kraftig spricka i tornets västra vägg. 120. Vittrande valvtegel i tornrummet.



Inventarier
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121. Sprickande bänksits. 122. Altaruppsatsen flagar och bör ses över av målerikonservator. Innan 
detta sker bör en klimatutredning utföras och uppvärmningssystemet ses 
över.

123. Kraftig färgflagning på dörr till predikstol.

124. Palmett tillhörande predikstolen ligger i 
dopfunten och bör återmonteras.



Ritningar
2.19 Ritningar och äldre bildmaterial.

125. Skissuppmätning, Eiler Graebe. Ritad i omvänt 
förhållande norr-söder.

126. Sektion, Eiler Graebe år 1946.
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128. Förslag till orgelfasad år 1883, vilket också kom att utföras.
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Äldre fotografier

129. Kyrkan från syd sydöst. Bertil Berthelson år 1944. 130. Kyrkan från syd sydväst. Bertil Berthelson år 1944.

131. Äldre vykort. Okänd fotograf och årtal.
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132. Kyrkan år 1944 (Bertil Berthelson). 
133. Kyrkan ur samma vy våren år 2005. 

134. Vykort troligtvis från omkring år 1900. 135. Samma vy våren år 2005. 
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2.20 Checklistor 
CHECKLISTA FÖR KYRKANS KONTINUERLIGA SKÖTSEL 
EXTERIÖR 
 
Byggnadsdel Punkter att kontrollera 

 
Intervall 
 

Underhållsinstruktioner 
 

Egna 
anteckningar 
 

Besiktningsdatum 
 

Taktäckning  Takpannornas läge 
 Skadade takpannor  
 Läckage 
 Skador/korrosion i 

skivplåtar mm. 

Kontinuerligt, i 
synnerhet i 
samband med 
storm eller oväder.  

Komplettera omedelbart 
saknade takpannor med 
likvärdiga material. Eventuellt 
läckage åtgärdas.  
 

  

Avvattning  Löv och skräp i 
hängrännor och stuprör.  

 Infästningar och skarvar 

Kontinuerligt  Rensa rännor och rör. Täta 
eventuella läckage i skarvar.   
 

  

Putsfasader  Sprickbildningar 
 Putsnedfall 
 Bom 
 Missfärgningar och 

algpåväxt 

1 ggr/år Dokumentera sprickor och 
skador. Vid behov kontakta 
sakkunnig för skadeanalys och 
råd. Utför kontinuerliga 
putslagningar. 

  

Stentrappa, 
gravhällar. 

 Fogar 
 Vittring 

1 ggr/år Fogar kompletteras successivt 
vid behov.  

  

Dörrar/portar  Kontroll av gångjärn och 
låsanordning 

 Rötskador, flagning 
 Smidesbeslag, rost mm. 

Vart 5: år. I övrigt 
vid behov.    

Strykning beräknas till vart 5-10 
år. 
 
 

  

Ljudluckor  Behov av strykning 
 Rötskador 
 Täthet mot regn 
 Fönsterbänkar 

1 ggr/år Kontrollera att ljudluckorna går 
att stänga och öppna. Åtgärda 
eventuell otäthet. Bör strykas 
vart 5:e år. 

  

Fönster  Trasigt glas 
 Tätning mellan karm och 

murverk 
 Rostangrepp, flagning 

och kittbortfall på 
gjutjärnsfönster.  

 Rötskador och sprickor i 
träfönster. 

Kontinuerligt  Ommålning beräknas till vart 5-
10 år. Tätare intervall för 
fönster mot söder. Trasigt glas 
ersätts med lika befintligt. 
Linoljefärg och linoljekitt ska 
användas. 
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CHECKLISTA FÖR KYRKANS KONTINUERLIGA SKÖTSEL 
INTERIÖR OCH INVENTARIER 
 
Byggnadsdel Punkter att kontrollera 

 
Intervall 
 

Underhållsinstruktioner 
 

Egna anteckningar 
 

Besiktningsdatum 
 

Vindar  Mögelangrepp 
 Läckage genom 

taket 
 Skadedjursangrepp 
 Ventilation  
 Öppningar där fåglar 

mm kan ta sig in. 

Kontinuerligt     Mögel- och
skadeinsektsangrepp 
utreds. Läckage åtgärdas 
omgående. Fukt- och 
rötskadade delar bör 
bytas snarast. Förhindra 
att djur tar sig in. 

Väggar och valv  Putsnedfall 
 Sprickor 
 Vittring och bom 
 Fuktfläckar och 

missfärgningar 
 Svärtning, smuts 

och spindelväv 

1 ggr/år.  Dokumentera sprickor 
och skador. Vid behov 
kontakta sakkunnig för 
skadeanalys och råd.  

  

Golv  Städbehov 
 Öppna fogar 
 Lack 

Varje halvår. Sopa golvet regelbundet. 
Komplettering av fogar vid 
behov. Lackas ca vart 
10:e år.  

  

Steninventarier  Fläckar  
 Vittring, slitage 
 Sprickor 

1 ggr/år 
Översyn av konservator 
vart 5:e år. 

Vid skada eller smutsning 
kontakta stenkonservator. 
 

  

Träinventarier  Smuts och damm 
 Sprickbildning 
 Färgflagning 
 Mekaniska skador 
 Skadedjursangrepp 

 

Vartannat år.  Besiktning 
av konservator vart 5:e 
år eller vid behov.  

Smuts och damm tas bort 
försiktigt med ex 
dammvippa. Äldre 
träinventarier får inte 
städas av lekman. Vid 
misstanke om skador 
kontaktas konservator 
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Byggnadsdel Punkter att kontrollera 

 
Intervall 
 

Underhållsinstruktioner 
 

Egna anteckningar 
 

Besiktningsdatum 
 

Textilier  Mekaniska skador 
 Missfärgning 
 Smuts 

1 ggr/år  
Besiktning av textil-
konservator vart 5:e år. 

Textilierna ska förvaras 
torrt och mörkt på 
ändamålsenliga hängare. 

  

Kyrksilver, ljusstakar 
och ljuskronor.  

 Missfärgningar 
 Smutsfläckar 
 Bucklor och hål 
 Trasiga lödningar 

1 ggr/år Kyrksilver och 
mässingsföremål putsas 1 
ggr/år och rengöres vid 
behov. Vid skador 
kontakta silversmed. 
Smuts borttages med 
mjuk trasa, putsmedel 
användes med måtta. 
Använd handskar vid 
hantering.   

  

Värmesystem  Korrosion 
 Att tidur och regler-

central visar rätt 
värde. 

Kontinuerligt    Värmeförbrukningen skall
kontrolleras årsvis  

 

El-system 
 

 Godkänd el-
besiktning 

Enligt 
revisionsbesiktning. 

 
 

  

Inbrotts- och 
brandlarm 

 Kontrollera funktion 1 ggr/år    

Klimat  Kontroll av den 
relativa fuktigheten 
som bör ligga mellan 
50-70 %. 

Regelbundet.    
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