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2.2.   Kyrkans läge och församlingstillhörighet 
Fastighetsbeteckning och husnummer: STAFFANSTORP 
SÄRSLÖV 19:1 - Husnummer 1. 
 
Särslövs kyrka är belägen i Särslövs by strax sydväst om 
Staffanstorp. Kyrkan tillhör Uppåkra församling och ingår i Bara 
kontrakt. Kyrkan är placerad öst-västlig riktning på kyrkogården 
som omgärdas av en vitputsad bogårdsmur. Kyrkan ligger på en 
höjd och nås via en trappa från väster.   
 

 
Särslövs kyrka markerad med en röd punkt.  
 
Raä-nr:   1362-K-0001-01-0000 
Landskap/Län:  Skåne/Skåne 
Kommun/Socken:  Staffanstorp/Särslöv 
Stift/Kontrakt:  Lund/Bara 
Pastorat/Församling:  Uppåkra kyrkliga samfällighet/Särslöv 
Ekonomisk karta:  2C3G 
Koordinater:   X= 6168.9600 Y = 1333.3500 
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 

  
Särslövs kyrka med torn, långhus och kor från sydöst.  
 
Allmän beskrivning  

Kyrkan är uppbyggd med ett kvadratiskt torn, rektangulärt långhus 
och ett något lägre och smalare rakt avslutat kor. Tornet 
uppfördes år 1862 medan långhus och kor har senromanskt 
ursprung. Vid uppförandet av tornet genomgick även långhus och 
kor genomgripande förändringar.  
 
Vilken byggmästare som var verksam vid uppförandet av den 
medeltida kyrkan är ej känt. Möjligen var det samma byggmästare 
som lät uppföra, den numera rivna, Bjärshögs kyrka. Båda 
kyrkorna uppfördes troligen under slutet av 1200-talet med rakt 
avslutat kor och samma typ av dekorativa blinderingar.  
 
Ett senmedeltida vapenhus har tidigare anslutit på långhusets 
norra fasad. Vapenhuset revs på 1700-talet.  
 
Tornet uppfördes av murgesällen O.P Levander från Malmö vilket 
går att utläsa från en minnestavla av trä som är inmurad över 
tornets västportal. Tornets murverk av gult tegel lär ursprungligen 
ha varit synligt. Den låga tornspiran med trappgavlarna ger kyrkan 
dess karakteristiska siluett.  
 
Kyrkans fasader är spritputsade och kalkavfärgade förutom tornet 
som är avfärgat med silikatfärg. Murverket bryts upp av stora 
rundbågiga fönsteröppningar med gjutjärnsbågar som sattes in i 
samband med tornbygget år 1862. Ett flertal svartmålade dragjärn 
och ankarslutar är synliga i fasaderna.  
 
Kyrkans två entréer är förlagda med huvudentrén i väster och en 
mindre entré till koret i öster. Torntaket är täckt med mörkgrå 
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skiffer medan takfallen på långhus och kor är belagda med 
svartmålad skivlagd plåt. Äldre beskrivningar av kyrkan omnämner 
att långhus och kor tidvis varit täckta med bly.  
 
Den senaste utvändiga renoveringen genomfördes år 1994 då 
fasaderna på långhus och kor spritputsades och vitkalkades. 
Tornet målades med  en silikatfärg.   
 
Kyrkan är överlag i behov av mindre putslagningar och en 
avfärgning av fasaderna. Korets dörr, kyrkans stuprör och 
samtliga fönster är i behov av ommålning. Färgen på långhusets 
och korets plåttak flagnar kraftigt. 
 
Under året (2005) planerar församlingen att låta måla om 
plåttaken samt komplettera en av solbänkarnas plåtavtäckningar.  
 
 
 
 

 
Plan över Särslövs kyrka, bearbetad av Restaurator AB.  
 
 
Grundläggning och sockel  
Torn 

Tornet vilar på en 70-110 cm hög sockel som kragar ut något från 
fasadlivet. Sockeln är spritputsad och avfärgad med Keims 
silikatfärg i grå kulör.  
 
Några uppgifter om tornets grundläggning har ej påträffats i 
arkivmaterialet. Troligtvis är grunden av natursten.   
 
Nuläge och åtgärdsbehov  

Färgflagning förekommer på sockeln, främst på ovansidan. Större 
putsskador förekommer strax till höger om trappan på västfasaden 
samt i det sydvästra hörnet. Putsskadorna är orsakade av kapillärt 
uppstigande markfukt som orsakat frostsprängning av putsen. 
Skadorna bör åtgärdas för att förhindra ytterligare frostsprängning.  
 

Långhus och kor 

Grundmurarna till det medeltida långhuset och koret utgörs med 
största sannolikhet av en kallmur av natursten. Sockel saknas. 
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Nuläge och åtgärdsbehov 

Partier med putsbortfall och färgflagning förekommer i den nedre 
delen av fasaden i anslutning till mark. Skadorna är orsakade av 
kapillärt uppstigande markfukt som orsakar frostsprängning av 
putsen. Puts i anslutning till mark bör generellt betraktas som 
offerputs vilken måste lagas och avfärgas med jämna mellanrum.  
 
 
Murverk och fasader  
Torn 

Tornet är uppmurat av gult handslaget tegel, format 26,5 x 7 cm, 
som slammats och avfärgats med silikatfärg (Keims) i vit kulör. 
Tegelmurverket har ursprungligen varit synligt.  
 
Tornet, med sina karakteristiska trappgavlar, indelas av två 
gesimser strax ovan sockeln och under ljudluckornas öppningar. 
Gesimserna är putsade varav den översta avtäcks med svart plåt 
liksom trappgavlarna och solbänkarna.  
 
Vid en murverksundersökning år 1980 konstaterades att 
trappstegstinnarna blivit ilagade med rött tegel,  vilket 
genomfördes vid en renovering av tornet år 1900. 
 
Trappgavlarna liksom en av tornets gesimser pryds av en 
dekorativ spetsbågefris. Spetsbågen som formelement 
återkommer i tornets samtliga dörr- och fönsteröppningar.  
 
Tornet är försett med ett par ljudluckor i varje väderstreck. 
Ljudluckorna, av brunmålad liggande brädor, sitter i spetsbågiga 
nischer med mittpost.  
 
Den västra fasaden domineras av västportalen med dess 
spetsbågiga perspektivportal och grönmålade pardörr. Ovan 
dörren sitter två fönsterpartier till vapenhuset respektive 
ovanliggande tornrum, båda placerade i spetsbågiga 
blinderingsnischer.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov  

Omfattande färgflagning förekommer på den södra och västra 
fasaden som genom sitt utsatta läge ständigt exponeras för väder 
och vind.  

En kraftig vertikal spricka förekommer på den västra fasaden ovan 
tornrummets fönsterpar. Sprickan bör hållas under uppsikt. I 
fönsternischen syns även ett parti med skadad puts som bör lagas 
för att undvika en mer omfattande skadebild.  

Fuktskadad puts förekommer strax ovan sockeln på den södra 
fasaden. Partiet har fått en tydlig grå ton.  
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Långhus och kor 

Långhus och kor är uppbyggda av gråsten med inslag av tegel. 
Murarnas övre delar, samtliga hörn och ursprungliga 
fönsteromfattningar är murade i rött tegel format 25-26 x 12-13 x 
7-8. Flera av stenarna är svartröda och sintrade.  
 
Enligt den murverksdokumentation1 som utfördes i samband med 
putsrenoveringen år 1980 verkar långhusets och korets fasader 
ursprungligen varit oputsade. De dekorativt kalkmålade vita 
linjerna i fogarna tyder på detta. I ett senare skede har kyrkan 
kalkats direkt på murverket för att senare putsas. Spår av grå färg 
visar på att kyrkan under någon period även varit avfärgad i grå 
kulör.  
 
Nuvarande fönsteromfattningar är uppmurade i gult tegel, av 
samma typ och format som tornets gula tegel.  
Fönsteromfattningar är idag vitkalkade men spår av tidigare 
avfärgning i gult (ockra) och grått är synligt under nuvarande 
avfärgning.   
 
Fasaderna är spritputsade och kalkavfärgade i vit kulör. 
Horisontella dragjärn är infästa i murverket som förstärkning på 
långhusets och korets södra fasad samt korets östra fasad.   
 
Murverket domineras av de stora fönsteröppningarna med enkla 
gjutjärnsfönster mot söder och norr.  
 
Dekorativ utsmyckning förekommer endast på korets östra gavel 
och längs takfoten som är försedd med en enkel utkragande  
takgesims.   
 
Korets östra gavel pryds av tre spetsbågiga och vitputsade 
blinderingar. Även dörrnischen är spetsbågig.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov  

Färgflagning förekommer generellt på fasaderna och i 
fönsternischerna. Partier med större putsskador där ytputsen 
(spritputsen) släppt från underlaget, förekommer under fönstren 
på den södra och norra fasaden. Skadorna beror på dålig 
vidhäftning mellan putslagren, troligtvis orsakade av felaktigt 
utförande. Vertikala sprickor i murverket, från takfot ner till mark, 
förekommer i anslutning till dragjärnen på långhusets och korets 
södra fasader.   
 
Smutsade partier förekommer på utskjutande delar, främst på 
korets östfasad.  
 
En lagning är synlig ovan det västra fönstret på långhusets södra 
fasad, där även murverket buktar in. På fasaden syns också 
missfärgningar av putsen i anslutning till takfoten som påminner 
om rostutfällningar.  

                                                 
1 Murverksdokumentationen utfördes av fil.kand Karna Jönsson år 1980.  
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Ventilgallerna på korets östra fasad rostar och behöver 
rostskyddsbehandlas och målas.  
 
 
Yttertak och tornhuvar   
Tornspiran har en fyrkantig planform och takfallen täcks av 
mörkgrå skiffer. På det östra takfallet har ett parti skiffer ersatts 
med svart plåt. Spiran kröns av ett plåtkors.  
 
Takfallen på långhus och kor täcks med svartmålad skivplåt. 
Plåttaken är klamrade direkt i den underliggande läkten.  En 
skorsten uppmurad av gult tegel med krön av cement är placerad 
på långhusets nock.  Beskrivningar från mitten av 1600-talet 
berättar att långhus och torn varit täckta med blyplåt. Plåttaket 
tillkom troligen i slutet av 1800-talet/början av 1900-talet.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Kraftig färgflagning förekommer på såväl långhusets som korets 
plåttak. På långhusets södra takfall har den underliggande läkten 
släppt från underlaget (högbenen) vilket innebär att regn, snö och 
vind tränger in på vinden. Det finns också risk för att plåten kan 
blåsa av. Plåten bör omedelbart fästas. Viss påväxt av grönalger 
förekommer på torntakets skiffertak. Spirans kors är i behov av 
översyn.  
 
 
Portaler och ytterdörrar 
Kyrkan har två entréer; huvudentrén i tornets bottenvåning samt 
korets enkeldörr i öster.  
 
Västporten utgörs av en grönmålad pardörr med spetsbågigt 
överstycke. Dörren har tre fyllningar i varje dörrblad och är försedd 
med en sparkplåt av koppar mot trappan. Entrétrappan är gjuten i 
tre steg med sättsteg av ca 2 cm tjocka grå granitskivor.  
 
Korets dörr utgörs av en enkel bräddörr med liggande bred panel, 
målad i grön/grå kulör. Ovan dörren sitter ett träfönster med två 
lufter och horisontell spröjs. Fönstret är målat i samma kulör som 
dörren. Ett cementgjutet trappsteg leder upp till dörren.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Västporten som nyligen lagats och målats är i gott skick. Sprickor 
förekommer dock i entrétrappan både mot söder och norr i 
anslutning till marken. Skadorna bör lagas.  
 
Korets dörr är i behov av ommålning.  
 
 
Fönster 
Kyrkans fönster i långhus och kor utgörs av enkla spröjsindelade 
gjutjärnsfönster med rundbågigt överstycke. Fönstren är 
uppbyggda med två rundbågar som kröns av ett passfönster med 
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fiskblåsemönster och färgat glas. Fönstren är fastsatta direkt i 
murverket och solbänkarna är avtäckta med svartmålad järnplåt. 
Under järnplåten finns solbänkarnas tidigare avtäckning med 
zinkplåt bevarad. Zinkplåten är synlig på långhusets södra fasad 
där järnplåten saknas med spår av både svart och röd färg.  
 
Två takfönster av gjutjärn finns mot norr på kor och långhus.  
 
Tornets två fönsterpartier finns på den västra fasaden. Fönstren 
som sitter i spetsbågiga blinderingsnischer utgörs av enkla 
spröjsade gjutjärnsfönster med spetsbågigt överstycke. Spröjsar 
och stormjärn är svartmålade. Fönstren är fastsatta direkt i 
murverket och solbänkarna är avtäckta med svartmålad järnplåt. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Fönstren är genomgående i behov av kittning och rostar något i 
understycket. Spår av underliggande korrosion är synligt på 
spröjsarna. Ett hål i fönsterglaset förekommer på korets södra 
fönster vilket bör ersättas med nytt glas.  
 
Färgflagning förekommer på korets östra fönster som är i behov 
av ommålning.  
 
Långhusets och korets takfönster uppvisar kraftiga rostangrepp 
och bör omgående rostskyddsbehandlas och målas. Långhusets 
takfönster sitter dessutom löst och måste fästas.  
 
 
Ljudluckor 
Kyrkan har ett par höga och smala ljudluckor med spetsbågigt 
överstycke i varje väderstreck. Ljudluckorna av liggande 
brunmålade brädor sitter i en spetsbågig nisch med mittpost. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Mittposten till ljudluckorna mot söder och väster är i mycket dåligt 
skick och har provisoriskt klätts in med hönsnät för att förhindra 
ras. Åtgärder för en permanent lagning av mittposterna bör 
genomföras omgående. Kraftig färgflagning förekommer på 
ljudluckorna mot söder och väster som båda är i behov av 
ommålning. Flera av ljudluckorna uppvisar också rötangrepp och 
bör ses över. Även upphängningen bör kontrolleras.  
 
 
Avvattningssystem 
Stuprör, vattkupor och hängrännor är tillverkade av svartmålad 
galvaniserad plåt. Några av stuprören är försedda med lövsamlare 
i svart plast. Vinkelrännor och ståndrännor saknas. Stuprören 
mynnar dels till brunnar och dels direkt i mark.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 
Kraftig färgflagning förekommer på stuprören. Hängrännorna bör 
kontrolleras så att dessa inte är fulla med löv och skräp.  
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2.3.2 Interiör  
 

Långhuset med läktaren i den västra delen.   
 
Allmän beskrivning

Besökaren träder in i kyrkan genom västporten som leder in i 
kyrkans vapenhus. Den nästintill kvadratiska rummet upptas mot 
söder av en skåpsinredning klädd med stavpanel av oljad ek, där 
bl.a. kyrkans el-central och textilförvaring inryms. På den södra 
väggen finns även trappan upp till tornrummet. Väggar och tak är 
vitmålade och golvet är belagt med rött tegel. I rummet förvaras 
kyrkans värdeskåp i det nordvästra hörnet samt några äldre 
inventarier. Mot öster leder en spetsbågig dörrnisch in mot 
långhuset. 
 
Långhuset är ljust och öppet och lyses upp av de stora 
fönsteröppningarna med enkla gjutjärnsbågar. Fönstren tillkom i 
samband med tillbygganden av tornet år 1862. Kyrkorummet 
spänner över två travéer med slagna stjärnvalv. Den första travén 
upptas av orgelläktaren vars fasad ritades år 1902 av F Zettervall. 
Orgelläktaren vilar på smäckra gjutjärnspelare och läktarbarriären 
ut mot kyrkorummet har en dekorativ fältindelning i grått, grönt och 
guld. Färgskalan återkommer i kyrkans bänkinredning som är 
placerad på ömse sidor om långhusets mittgång. Den öppna 
bänkinredningen är av senare datum och har genomgått flera 
förändringar under 1900-talet bl.a. i  samband med installationen 
av bänkvärme år 1954 och år 2001.  
 
Mellan långhusets valv har några bänkrader tagit bort mot söder 
till förmån för ett dopaltare där även kyrkans dopfunt placerats.  
 
Mittgången är belagd med vita och svarta viktoriaplattor som täcks 
av en grön textilmatta. Golvet i bänkkvarteren utgörs av ett trägolv 
av furu som lades in år 2001. Vägg och valv är vitmenade med 
spår av äldre kalkmålningar på triumfbågen och i den norra 
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valvkappen i den första traveén. Målningarna i långhuset 
upptäcktes i slutet av 1800-talet då de dokumenterades innan de 
åter kalkades över. Skisser av målningarna finns inramade i 
vapenhuset medan  originalen och fotografier förvaras på ATA i 
Stockholm.    
 
En kraftig triumfbåge markerar övergången mellan långhus och 
kor. Koret spänner över en travé och täcks av ett kryssvalv. Koret 
domineras av kryssvalvets välbevarade kalkmålningar från slutet 
av 1400-talet vilka anses vara utförda av Harriemästarens skola. 
Kalkmålningarna togs fram vid den invändiga renoveringen 1976-
77.  
 
Kyrkans äldsta inventarie är ett altarkrucifix från slutet av 1400-
talet hängande på triumfbågens framsida. Ett dopfat av mässing 
från 1500-talet med syndafallsmotiv finns bevarat liksom 
altaruppsatsen med delar från år 1604. I vapenhuset förvaras den 
gamla offerstocken samt kollektskopor från 1600-talet.  
 
 

 
Kalkmålningarna i korets norra valvkappa avbildar Judas och Bartholomeus. 
 
Kalkmålningar 

Efter att koret målats med plastfärg på 1960-talet uppvisade 
väggar och valv kraftig färgflagning. I samband med den 
invändiga restaureringen åren 1976-77 upptäcktes kalkmålningar i 
flera lager. Troligtvis har valvet dekorerats mycket enkelt redan på 
1300-talet med kvaderindelning och stjärnor. Nuvarande 
bildframställningar tillkom i slutet av 1400-talet och har tillskrivits 
Harriemästaren, även då Everlövsmästaren omnämns i viss 
litteratur. Monica Rydbäck menar dock att det omisskännligen är 
ett verk av Harriemästaren. Detta framgår i hans speciella 
skicklighet att måla veckbildningar i mantlar och kläder. Tidigare 
har man hittat kyrkomålningar av Harriemästaren i Lilla Harrie 
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kyrka, Västra Vemmerlövs kyrka och Hyby kapell. På 1600-talet 
målades koret med enkla bladslingor.  
 
Kalkmålningarna utförda av Harriemästarens skola avbildar åtta 
apostlar; Judas Thaddeus, Bartholomeus, Petrus, Paulus, 
Andreas, Jacob d ä, Johannes och Simon.  
 

 
Plan över korets kalkmålningar efter skiss av docent Bo Lindberg vt 1977. 
Omarbetad av Restaurator AB. 
 
 
På den östra valvkappan syns Petrus och Paulus med attributen 
nyckeln och svärdet. Båda har skägg och Paulus med hårtofsen i 
pannan som brukar markera hans flintskallighet.  
 
Andreas med sitt kors och Jacob d.ä med sin karakteristiska 
huvudbonad upptar södra valvkappan.  
 
I den västra valvkappan står Johannes med bok och kalk och 
Simon med en såg eller kanske en valkarstång. Båda är 
slätrakade och lite rundkindade.  
 
Den norra kappan pryds av Judas Thaddeus och Bartolomeus, 
som blev skinnflådd, kokt och halshuggen. Han avbildas därför 
ofta med sitt eget skinn i ena handen och en kniv i den andra. I 
Särslövs kyrka avbildas Bartolomeus med en stor kniv i den ena 
handen och en neutral bok i den andra.  
 
Målningarna är utförda i kraftiga färger, rödbrunt, gult, grönt och 
vita toner. Figurerna står mot en ljus fond med röda och gröna 
fyrbladiga schablonrosor. I valvhjässan syns en sexuddig röd 
stjärna och valvribborna pryds av kvaderindelning med röda linjer. 
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Kyrkans målningar i långhuset upptäcktes redan år 1884 då man 
fann såväl figurativ som ornamental utsmyckning. Den figurativa 
utsmyckningen daterades till slutet av 1400-talet medan de 
ornamentala motiven bedömdes vara något äldre. De yngsta 
målningarna tillskrevs från början Everlövsmästaren, men efter 
upptäckten av målningarna i koret räknas även långhusets 
målningar till Harriemästarens verk. De äldsta målningarna är 
rester av den typiska skånska rundbågsorneringen i svart och rött, 
här i form av treklöverblad. Målningar upptäcktes dels på 
triumfbågen och dels i två av valven. På den vänstra sidan av 
triumfbågen upptäcktes spår av en figurativ framställning med ett 
språkband. Under vederlaget på båda sidor finns spår av en 
stående biskopsfigurer. Målningarna dokumenterades innan de 
åter övertäcktes med kalk. S. Bengtssons avritningar av 
kalkmålningarna år 1884 finns att beskåda i vapenhuset.  Idag 
finns endast spår av ornamental utsmyckning kvar vid triumfbågen 
och i det västra valvet i långhuset. 2  
 
Renoveringar och restaureringar 

De största förändringarna av den medeltida kyrkan inträffade 
sannolikt på 1860-talet, i samband med att tornet uppfördes, och 
under de följande decennierna. År 1862 togs de stora rundbågiga 
fönsteröppningarna upp i långhus och kor och nuvarande 
gjutjärnsfönster sattes in. En ny predikstol och orgelläktare ritades 
av Söderlund på 1870-talet och 1902 tillkom orgelfasaden ritad av 
F. Zettervall.    
 
År 1900 genomfördes en större renovering av kyrkan. Invändigt 
ersattes det gamla tegelgolvet i långhuset med nuvarande 
viktoriaplattor. En läktarbarriär av cement, skänkt till kyrkan, sattes 
in i koret. Barriären togs bort på 1970-talet. Då några stenar i 
triumfbågen skulle fastkilas upptäcktes att triumfbågen delvis var i 
behov av ommurning. Vid reparationsarbetena togs ett större hål 
upp och triumfbågen vidgades. Därmed förstördes också en del 
äldre kalkmålningar. I övrigt vitmenades interiören och 
läktarbarriären och orgelfasaden målades i vitt.  
 
På 1950-talet drogs elektricitet in i kyrkan och bänkvärmare 
installerades. Möjligen genomfördes även en renovering interiört. 
Enligt uppgift från församlingen målades kyrkan med plastfärg 
någon gång på 1960-talet.  
 
Vid mitten av 1970-talet flagnade plastfärgen kraftigt i 
kyrkorummet. Handlingar för en invändig renovering upprättades 
av arkitekt Torsten Leon-Nilsson och arbetena genomfördes 1976-
77. Plastfärgen togs ner invändigt och ersattes med kalkputs och 
kalkfärg. I samband med friläggandet av färglagerna i koret 
upptäcktes kalkmålningarna av Harriemästaren som 
konserverades under ledning av konservator Albert Eriksson. Då 
upptäcktes också att triumfbågen höll på att rasa och triumfbågen 
ommurades på nytt. Även altaruppsatsen restaurerades.  

                                                 
2 Målningarna beskrivs kortfattat i Otto Rydbecks bok ”Medeltida   
kalkmålningar i Skånes kyrkor” s 121. 
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Den senaste restaureringen genomfördes år 2001 efter handlingar 
upprättade av byggnadsingenjör Peter Söderberg. Arbetena 
omfattade putslagning av väggarna med kalkbruk samt vitkalkning 
där behov fanns. Då golvet i bänkkvarteren uppvisade kraftiga 
rötskador ersattes golvet och reglar med ett nytt lutat och oljat 
furugolv. Golvet försågs med ventiler för luftning. Viktoriaplattorna 
på golvet under dopfunten ersattes också av ett trägolv i samma 
utförande. Även bänkarnas nedre delar uppvisade rötskador och 
reparerades och målades om med linoljefärg. Då 
bänkvärmarsystemet från 1950-talet var uttjänt installerades även 
ny bänkvärme.  
 
 
Vapenhus 

Vapenhuset är inrymt i tornets bottenvåning. Genom den västra 
entrén träder kyrkobesökaren in i kyrkan. Entrédörren utgörs av 
en kraftig pardörr med spetsbågigt överstycke och tre fyllningar i 
varje dörrblad. Dörren är på utsidan grönmålad och på insidan 
ådringsmålad i ekimitation, liksom de kraftiga gångjärnsbeslagen. 
 
Golvet är belagt med rött och gult tegel, format ca 24 x 12 cm, och 
lagt i rombiskt mönster. Ett liknande tegelgolv låg tidigare i 
kyrkorummet men ersattes av nuvarande viktoriaplattor ca år 
1900.  
 
Väggarna är slätputsade och vitmålade, troligtvis med en 
plastfärg. Entrédörren och fönsterpartiet ovanför är placerat i enca 
60 cm djup nisch. Fönsterpartiet utgörs av ett spetsbågeformat 
parfönster i gjutjärn med kryssformade spröjsar och horisontella 
något bredare stormjärn. Innertaket är plant och vitmålat.  
 
Den södra väggen upptas till största delen av en trätrappa, målad 
i ekimitation med dekorativt räcke och svarvad handledare. Under 
trappan finns förrådsutrymmen för kyrkans el-central och 
textilförvaring. Förrådsutrymmet är klätt med stavpanel i oljad ek. 
På förrådsväggen är kyrkans larmcentral för inbrotts- och 
brandlarm placerad.  
 
Dörren in mot långhuset utgörs av en ådringsmålad pardörr med 
fyra fyllningar i varje dörrblad med fyrklövermotiv. Trycket är av 
gulmetall. Dörren kröns av ett spetsbågigt överljus med radiellt 
utstrålande spröjsar. Dörr och överljus sitter i en spetsbågig nisch. 
Tröskeln till långhuset är belagd med en linoleummatta i 
marmorimitation.  
 
I rummet finns två radiatorer på den norra väggen med 
bakomliggande eternitskiva. I det nordvästra hörnet står kyrkans 
värdeskåp. Ett mindre bord och en stol är placerade längs den 
norra väggen. I vapenhuset förvaras en äldre järnbeslagen 
offerstock samt två mindre kollektskopor i trä från 1600-talet. På 
den norra väggen hänger ett inramat fotografi på kyrkans tidigare 
klocka från 1500-talet samt skisser över de kalkmålningar som 
upptäcktes i långhuset i slutet av 1800-talet.   
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Nuläge och åtgärdsbehov 

Fogarna i tegelgolvet är mestadels öppna och i behov av 
fogkomplettering. Spår finns av en hård, troligtvis cementhaltig 
fog. Fogkomplettering bör fortsättningsvis utföras med ett 
kalkbruk. Tidigare regngenomslag på den södra och sydvästra 
väggen har orsakat omfattande saltsprängning och färgvittring på 
väggen. Vid putslagning och ommålning bör kalkbruk och kalkfärg 
användas.  Trappan uppvisar kraftig färgflagning på undersidan 
och på vangstycket. Även färgen i taket flagnar kraftigt. Rinningar 
efter inträngande regn förekommer under fönstret på den västra 
väggen. Fönstret är kompletterat med mjukfog på insidan som bör 
ersättas av kalkbaserad fog. Rostsprängning av putsen 
förekommer i anslutning till entrédörrens upphängning. 
Krympsprickor är synliga i den östra dörrens fyllningar och 
ramverk och vredet är helt löst. 
 
 
Långhus  
Långhuset sträcker sig över två travéer. Golvet i mittgången är 
sedan år 1900 belagt med svarta och vita viktoriaplattor lagda i 
rombiskt mönster med omgärdande bård. I bänkkvarteren ligger 
ett oljat furugolv av 7 tums brädor som lades in år 2001. Golvet 
ventileras med en uppbyggd luftspalt längs väggen och mot 
mittgången är golvet försett med ventilgaller av vit plast.  
 
Väggarna är slätputsade och kalkavfärgade i vit kulör. Murverket 
bryts upp av två fönsteröppningar mot norr och söder försedda 
med enkla gjutjärnsbågar. Fönstren mäter 116 cm i bredd och 270 
cm i höjd och är placerade i utåt avsmalnande nischer, 93 cm 
djupa och 165 cm breda i ytterkanten.  Rullgardiner är uppsatta på 
fönstren mot söder.  
 
Valven utgörs av vitkalkade stjärnvalv. Spår av ornamental 
målning finns i båda valven samt på triumfbågen. I den första 
travén finns spår av bladranksornamentik på sköldbågen mot norr. 
I den andra travén finns bladranksornamentik på gördelbågen mot 
koret i grönt, rött och gult. Skvallerhål förkommer i båda valven. I 
den nordvästra delen av långhuset finns ett tillbyggt 
förrådsutrymme med väggar av vitmålade breda plank. Förrådet 
inrymmer dels trappan upp till läktaren och dels ett mindre förråd.    
 
Den första travén upptas till största delen av orgelläktaren som 
bärs upp av smäckra gjutjärnkolonner, varav de främsta har 
kapitäl av gips, tillkomna år 1900. Två konsoler bär upp läktaren 
mot den andra travén. Undersidan av läktaren utgörs av ett 
kassettak med diagonalt ställd pärlspont, målad i bruten vit kulör. 
 
Den gråmålade bänkinredningen är placerad på ömse sidor om 
mittgången med öppna ryggstöd och dekorativa sidostycken med 
gröna fält. Under bänkarna sitter nya bänkvärmare sedan år 2001. 
Samtliga bänkar är försedda med grårandiga dynor med grön 
plast på undersidan.  
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I den södra bänkraden är ett par bänkrader borttagna till förmån 
för ett mindre sidoaltare. Framför altaret är även kyrkans dopfunt 
placerad. I den nordöstra delen av långhuset står kyrkans 
predikstol. Långhuset lyses upp av en mässingskrona i den andra 
travén och ett antal lampetter på väggarna.  
 
På den norra och södra sidan om triumfbågen finns två murade 
sidoaltare. Möjligen är dessa ursprungliga.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Fläckar samt en del mekaniska skador förekommer på 
viktoriaplattorna. Något åtgärdsbehov föreligger dock inte. 
Missprydande rinningar förekommer under fönstren i den första 
travén pga. inträngande vatten vid fönsterbågarna.  
 
Vertikala sprickor förekommer allmänt i anslutning till 
fönsteröppningarna. Kraftigare sprickbildningar förekommer på 
triumfbågens södra sida samt i den södra valvkappan i den andra 
travén. Horisontella sprickor är synliga strax under lampetten i den 
första traveén mot söder och beror troligtvis på en dold el-
förläggning 
 
Färgen flagnar, kittet lossnar och järnet rostar allmänt på fönstren. 
 
Läktare 

Läktaren är belägen i den västra delen av långhuset och nås via 
en enkel trätrappa längs den västra väggen. Golvet utgörs av ett 
såpskurat furugolv. Mot väster är golvet något upphöjt med 7-8 
tums furubrädor medan golvpartiet mot öster är lagt med 5-6 tums 
brädor. Kokosmattor är utlagda på golvet.  
 
Väggarna är putsade och vitmenade liksom stjärnvalvet. 
Direktverkande el-radiatorer med bakomliggande eternitskivor 
finns på den norra och södra väggen. Läktaren domineras av 
orgeln tillverkad av A. Magnussons orgelfabrik. Det gråmålade 
orgelhuset med detaljer i guld har fått en dekorativ utsmyckning 
med rocailler, voluter, akantusornamentik och en målad bladbård i 
guld. Mot öster avslutas rummet av läktarbarriären som på insidan 
är gråmålad. På utsidan har läktarbarriären fått en dekorativ 
fältindelning i grått, grönt och guld.  
 
På läktaren förvaras en del böcker som står staplade i det 
sydvästra hörnet samt några tavlor framför radiatorn. Två 
fristående bänkar är placerade mot norr och söder. På läktaren 
finns även en handbrandsläckare. Vid inventeringstillfället 
förvarades även ett antependium på läktaren.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Vertikala sprickor från sköldbågen ner i fönsternischen samt kring 
fönsteröppningarna förekommer såväl mot söder som mot norr. 
Sprickor är också synliga i valvkappan närmast sköldbågen. 
Kraftig färgflagning förekommer på insidan av läktarbarriären 
främst mot söder. Hela läktaren har satt sig, vilket syns tydligt i 
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anslutningen mellan golv och vägg mot väster. Sättningen utgör 
troligtvis inte något problem. Svärtning av putsen förekommer 
ovan den norra radiatorn. Flera av orgelpiporna är skadade.  
 
 
Kor  
Från långhuset leder ett steg av svart polerad sten upp till koret 
som utgör en travé. Golvet är belagt med kvadratiska svarta och 
grå terazzoplattor, 20 x 20 cm, som bildar ett rombiskt mönster 
med omgivande bård. På golvet ligger en grön matta från år 1960. 
Koret domineras av altaret och altaruppsatsen som är placerade 
på ett altarpodium. Podiet är belagt med terazzoplattor, dock av 
en annan typ än korgolvet. Golvet täcks till övervägande del av 
mattor och omgärdas mot långhuset av en halvrund altarring. 
Väggarna är putsade och vitkalkade. I den östra väggen syns 
inslag av tegel i väggkonstruktionen. Kryssvalvet med profilerade 
ribbor är utsmyckat med medeltida kalkmålningar. Se 2.3.2 
Kalkmålningar. 
 
Mot norr och söder bryts väggytan upp av fönster lika långhuset.  
Bakom altaruppsatsen mot öster finns en gråmålad enkeldörr med 
sex fyllningar i dörrbladet. Ovan dörren sitter ett litet spröjsat 
fönster. Både dörr och fönster sitter i en 75 cm djup, stickbågig 
nisch. Bakom altaruppsatsen löper en tvärgående bjälke i nord-
sydlig riktning som stöttar altaruppsatsen, placerad ca 2 m upp på 
väggen. Oljefyllda el-radiatorer finns på norra och södra väggen 
samt på den östra väggen. Utrymmet bakom altaruppsatsen 
fungerar som sakristia med ett litet altarbord och två stolar. Här 
finns även en handbrandsläckare.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

En rejäl spricka förekommer i triumfbågens hjässa. Triumfbågen 
ser i övrigt nyputsad ut. Ett parti med skadad puts förekommer 
också vid golvet i den norra delen av triumfbågen. En kraftig 
spricka är synlig i den södra fönsternischens hjässa som fortsätter 
upp i sköldbågen. På ömse sidor om det östra fönstret 
förekommer sprickbildningar liksom i gördelbågens anslutning mot 
väggen. Missprydande rinningar förekommer på fönsterbänkarna, 
främst vid det norra fönstret. Färgen flagar på fönsterspröjsarna. 
Stolarna i sakristian bakom altaret har ett aktivt angrepp av 
strimmig trägnagare och bör omgående ses över för att förhindra 
ett angrepp på altaruppsatsen.  
 
 
Torn 
Tornrum 

En trappa från vapenhuset leder upp till tornrummet som nås via 
en trälucka i det sydöstra hörnet. Golvet utgörs av ett enkelt 
brädgolv av 7-8 tums furubrädor.  Väggarna är vitputsade och 
vitkalkade. Den västra väggen upptas av en spetsbågig nisch med 
ett spetsbågigt parfönster. Gjutjärnsfönstren har kryssformade 
spröjsar och horisontella något bredare stormjärn och är fastsatta 
direkt i murverket. Långhusets och korets vind nås via en 
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spetsbågig portal med tre språng på den östra väggen. Dörren 
utgörs av en enkel brunmålad bräddörr. En enkel trätrappa leder 
på den norra väggen upp till ovanliggande klockrum. I rummet 
förvaras bl.a. ett lager med terazzoplattor av samma typ som 
ligger i koret och en marmorerad pelare som tidigare burit upp 
orgelläktaren i långhuset.  
 

Nuläge och åtgärdsbehov 

Kraftig saltsprängning och partier med putsbortfall förekommer på 
den södra och västra väggen samt i anslutning till fönstret och 
fönsterkarmen. Skadorna beror på fuktgenomslag i murverket som 
orsakar salt- och frostsprängning. Fönstrens stormjärn uppvisar 
kraftiga rostangrepp och bidrar till rostsprängning av omgivande 
puts. Rinningar förekommer under fönstret. Fuktskador är synliga i 
taket. Vid inventeringstillfället (jan 2005) syntes fuktfläckar även 
på golvet efter ett kraftigt snöfall. Dörren är full med hål efter 
strimmig trägnagare. Rummet är i behov av städning.  
 
Klockrum 

Klockrummet nås via en trappa från underliggande tornrum. 
Golvet utgörs av ett enkelt brädgolv av 7-8 tums furubrädor.  
Väggarna är vitputsade och vitkalkade. Murverket bryts upp av 
fyra spetsbågiga ljudöppningar i varje väderstreck. Ljudluckorna är 
vitmålade och på insidan försedda med kraftiga svarta 
smidesbeslag. Taket utgörs av tornspirans bjälklag. Klockbocken 
med sina två kyrkklockor är byggd av bastanta furubjälkar 7 x 6 
tum. Konstruktionen vilar på en syll från vilken kryssformade 
strävor bär upp en överliggare. På den norra sidan finns en trappa 
för inspektion av klockorna. Klockringningen styrs från en central 
på väggen i det nordvästra hörnet. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Äldre rötskador finns i golvet med håligheter som följd.  
Omfattande saltsprängning och putsbortfall förekommer på 
samtliga väggar, främst mot söder och väster liksom i tornrummet. 
Skadorna beror på fuktgenomslag i murverket som orsakar salt- 
och frostsprängning. Putslagningar har utförts på samliga väggar 
men främst på den södra väggen. Ljudluckorna sluter ej tätt mot 
murverket vilket medför att regn och snö tränger in. Kraftig 
färgflagning är synlig på ljudluckorna samt vissa rötskador. 
Rummet är i behov av städning.  
 
Spira  

Spiran har ej inventerats då stegen uppvisade kraftiga 
rostangrepp och ej bedömdes tillförlitlig för inspektion.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 
Stegen bör omgående ersättas och spiran inventeras för att 
upptäcka eventuella skador. 
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Vindar  
Långhus 

Långhusvinden nås via en dörröppning från tornrummet. Taket 
bärs upp av 13 medeltida takstolar av ek som förstärks av ett 
flertal tvärsgående försträvningar. Den huvudsakliga 
konstruktionen är uppbyggd med två hanband samt långrem med 
mittstolpar intill gavlarna och mittersta takstolen. Se bild nästa 
sida, takstol nr 6 och 13. Denna konstruktion är troligen 
ursprunglig, vilket syns i östra gaveln där urtag har gjorts för 
mittstolparna. Möjligen har mittstolparna ersatt äldre föregångare. 
Den dendrokronologiska undersökningen som utfördes år 2004 
under ledning av Barbro Sundnér kommer att utvisa under vilka 
tidsperioder takstolarna är uppförda. Resultaten beräknas vara 
klara under 2005. 
 
Den mittersta delen av långhusvinden upptas av den kraftiga 
skorstensstocken som förgrenar sig i två kanaler. Valven är 
oisolerade. Murupplagen är slammade, gavelröstet mot väster är 
vitputsat medan det östra gavelröstet är uppmurat av rött tegel. 
 
Ett takfönster med båge av gjutjärn finns på det norra takfallet. 
Branddetektorer är uppsatta på vinden.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Rötskadad läkt förekommer på det södra takfallet. Läkten bör ses 
över och eventuellt bytas ut. I det sydvästra hörnet har plåten 
släppt från underlaget. Se 2.3.1 Yttertak och tornvindar. 
 
Inspektionsgångar och belysning saknas vilket bör sättas upp för 
att underlätta inspektion av vinden. Takfönstret är mycket rostigt 
och sitter löst och bör sättas på plats, rostskyddsbehandlas och 
målas. Kraftigt putsbortfall förekommer på den södra sidan av det 
västra gavelröstet.  
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Principskiss över takstolar i Särslövs kyrka. Upprättade av Barbro Sundnér 26 nov 
2003.  
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Kor 

Koret nås via en öppning i långhusets östra gavelröste. Över koret 
finns ett välbevarat taklag av ek, sannolikt från valvslagningstiden, 
då hela konstruktionen är anpassad efter valvet.  Saxtakstolarna 
har en sinnrik konstruktion med ett flertal stöttor. De sammanlagt 
sju takstolar är alla försedda med tassar, två hanband och kryss. 
Några sparrar och tassar av ek är senare utbytta mot furu. 
Kryssvalvets ovansida är oisolerat. Det västra och östra 
gavelröstet är uppmurat av rött tegel. En trälucka är fastsatt på 
insidan av det östra gavelröstet för en av ventilerna. Ett takfönster 
med båge av gjutjärn finns på det norra takfallet. En äldre lagad 
spricka på det östra gavelröstet har försetts med ett horisontellt 
dragjärn.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

En kraftig spricka förekommer i gavelröstet mot långhuset. 
Väggen har kalvat i anslutning till den äldre sprickan på den östra 
gaveln. Eventuella rörelser i väggen bör hållas under uppsikt. 
Förbindningarna släpper i takkonstruktionen och ett flertal av 
försträvningarna är lösa. Samtliga förbindningar bör ses över. 
Takfönstret rostar kraftigt. Luckan i den östra gaveln har sprängts 
sönder av ett fågelbo.  Korvinden bör städas och rensas från alla 
fågel- och getingbo.   
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2.3.3 Tekniska system 
 
Va-system 
Vatten och avlopp är inte indraget i kyrkan. Toalett och vatten 
finns i en förrådsbod på kyrkogården. Tappkranar finns på 
kyrkogården.  
 
 
Ventilation 
Kyrkorummet saknar ventilation men luftomsättningen sker genom 
infiltration, dvs. läckage genom otätheter i fönster och dörrar. 
Skvallerhålen i valven kan ha en viss ventilerande effekt.  
 
Valven är oisolerade och vinden ventileras genom otätheter i taket 
och öppningar i gavelröstena.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Ventilationen bedöms vara tillräcklig. Ibland förekommer kondens 
på långhusets norrfönster, vilket är svårt att undvika med tanke på 
att fönstren endast har enkelt glas.  
 
 
Uppvärmning 
År 1954 drogs elektrisk värme med bänkvärmare in i kyrkan. 
Dessförinnan värmdes kyrkan upp av en gjutjärnskamin som stod 
placerad i den södra delen av långhuset. Idag värms kyrkan upp 
av bänkvärmare typ Parka, SH 250, 250 Watt, 400 Volt, som 
installerades vid den senaste invändiga renoveringen år 2001. 
Bänkvärmen kompletteras med direktverkande oljeradiatorer från 
1950-talet placerade i vapenhus, kor och på läktaren. Styrning 
sker med termostat, placerad längst bak i rummet. Uppvärmning 
av koret sker med nyare oljefyllda el-radiatorer fabrikat LVI. 
Termostatfunktionen är elektronisk styrd, och därmed med hög 
precision. El-radiatorna på läktaren saknar eventuellt annan 
reglering än effektvredet på radiatorn. 
 
Grundtemperaturen ligger i genomsnitt på 12°C som höjs till ca 
20°C vid mässor och förrättningar.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Flera av skadorna interiört kan kopplas samman med 
inomhusklimatet i kyrkan. Torrsprickor, skadedjursangrepp och 
färgflagning tyder alla på ett ogynnsamt klimat. Idag styrs 
temperaturen utifrån orgeln, vilket inte alltid är den mest 
gynnsamma temperaturen för ytskikt och inventarier. För 
inventariernas bästa bör en jämn relativ fuktighet eftersträvas runt 
50-70 %, där temperaturen styrs efter den relativa luftfuktigheten. 
Detta innebär en mer varierad temperatur i kyrkan än i dagsläget. 
Se vidare 2.5 Inomhusklimat.  
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Elförsörjning 

Objektet är besiktigat okulärt med enstaka stickprov. 
Undersökningsformen är fastlagd med hänsyn till totalintrycket av 
kyrkans elektriska installationer. 
 
Elanläggningen från år 1954 verkar inte ha genomgått någon 
större renovering sedan dess. Underhåll och skötsel har av allt att 
döma skett fortlöpande. 
 
Värmeanläggningen har till större delen bytts ut under senare år, 
liksom klockringningsautomatik. 
 
Delar av bef. kablage är sannolikt kvar sedan kyrkan 
elektrifierades. 
 
Anläggningen ger intryck av att vara väl underhållen. Den senaste 
el-revisionen genomfördes år 2004.  
 
Central A1  

Central A1 är inrymd i ett skåp i vapenhuset där även 
inbrottslarmcentralen är placerad på skåpets utsida.  
  
Nuläge och åtgärdsbehov 

Skåpet är belamrat med städredskap, vattenkannor mm vilket 
försämrar tillgängligheten. Området framför el-centralen bör hållas 
fritt från föremål. 
 
Centralen är av äldre typ, med ett antal hopkopplade 
aluminiumkapslingar och utökad med en nyare kapsling i 
modulutförande, som även innehåller jordfelsbrytare. 
Jordfelsbrytaren skyddar av märkningen att döma enbart 
belysning och vägguttag i långhuset. Det kan ur person- och 
brandsäkerhetssynpunkt rekommenderas att jordfelsbrytare 
installeras sektionsvis, och skyddar hela anläggningen. 
 
Huvudsäkring är knivsäkringar, och storleken är 50 A, vilket kan 
vara rimligt med hänsyn till uppvärmingsformen.  
 
Centralmärkningar finns liksom ringschema. Gruppschemat är inte 
fullständigt och huvudledningsschema saknas. 
 
Långhus 

Elanläggningen i långhuset är sparsam, med enstaka vägguttag 
och i övrigt enbart belysning med lampetter på väggarna. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Stickprov har gjorts av kontinuitet/jordning av vägghängda 
mässingskandelabrar u.a. 
 
I vägguttag på korets norra sida har nätspänning mätts mot jord 
från både fas- och neutralledare. Vid närmare kontroll verkar 
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ledningarna i uttaget vara åldersstigna. Vaktmästare har 
orienterats om felet, som måste åtgärdas omgående. 
Även uttag på södra sidan visar 48 V spänning mot jord från 
neutralledare. Vid prov i övriga uttag har normal kontinuitet 
uppmätts. 
 
I predikstolen bör behov av jordat uttag för belysning undersökas. 
 
En mindre potentialskillnad uppmättes mellan kandelabrar i 
sakristia och jordbleck, varför kontroll av jordning av 
mässingskandelabrarna bör utföras. 
 
Orgelläktare 

Installationer på orgelläktare är genomgående av lägre standard 
än i kyrkorummet i övrigt. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Brytare för belysning på läktaren vid trappfot är sliten och har inte 
tillförlitlig funktion. 
 
Lampkupor saknas i trappa och på läktare. 
 
Lock på vägguttag på orgelns framsida under brytare för orgelfläkt 
är avslaget. Med hänsyn till rummets beskaffenhet behöver uttag 
med högre kapsling än IP 20 inte monteras, i likhet med nytt uttag 
på orgeln.  
 
Trapphus, vind och torn

Belysning saknas på vind över långhus, varför ingen besiktning 
har utförts. 
 
Fläktmotorn för orgeln, från år 2001, är placerat strax innanför 
vindsingång på vinden. Någon form av belysning är lämplig att 
montera för underlättande av tillsyn och service. 
 
I klockrummet finns en äldre illa märkt central som matar ett 
automatikskåp för klockringning. Automatikskåpet är ganska nytt, 
och skötas av Skånska klockgjuteriet AB i Hannas.   
 
Locket över centralkapslingen går inte att stänga, vilket bör 
åtgärdas. 
I tornet finns även brandvarnare. 
 
Exteriört 

Ytterbelysning styrs med skymningsrelä placerat på stolpe 
sydväst om tornet. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Ytterbelysningen verkar enbart omfatta belysning på grindstolpar, 
och är av nyare datum. Dock bör kopplingsdosa på södra 
grindstolpe hållas under tillsyn, då den valda dosan 
erfarningsmässigt rätt snabbt blir spröd under vädrets påverkan. 
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Eventuellt kan dosan bytas mot en lättmetalldosa i förebyggande 
syfte. 
 
I samband med en kommande el-revision bör 
potentialutjämningssystem (PUS) anordnas, med förbindning till 
åskavledningsanläggningen. 
 
 
Ljudanläggning 
Ljudanläggning eller teleslinga finns ej. 
 
 
Säkerhetssystemen 
Brandlarm och inbrottslarm är installerade och kopplade till 
Lövestads larmcentral. Kyrkan har tre brandsläckare placerade på 
orgelläktaren, i koret samt i elskåpet i vapenhuset. I vapenhuset 
finns även en brandfilt.  
Kyrkbyggnaden är försedd med åskavledningsanläggning. 
Åskavledningsanläggningen ger intryck av stor tillförlitlighet, med 
nedledare utefter samtliga stuprör samt någon enstaka fritt 
liggande. Stuprör utgör inte nedledare, utan är förbundna. 
Förläggningsformen är dessutom diskret. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Se vidare under 2.5 Kyrkans och dess inventariers egenart och 
speciella värden och hot mot dessa värden – Brand.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005-06-09 Restaurator AB 



Underhållsplan för Särslövs kyrka 
Uppåkra församling  

29

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 över kyrkans samtliga 
inventarier återfinns i inventarieförteckningen som förvaras på 
pastorsexpeditionen i Hjärup.  
 
Eventuella skador eller anmärkningar noteras under rubriken 
”Nuläge och åtgärdsbehov”. Om noteringar saknas är föremålet i 
gott skick.  
 
 
Fast inredning  
Sten 

Altare 
Murat och vitputsat altare med altarskiva av breda furubrädor. 
Altaret och dess placering anses vara ursprungligt från kyrkans 
uppförande. Höjd 95 cm. Bredd 203 cm. Djup 86 cm. Altaret är 
placerat på ett altarpodium i koret.  
 
 
Dopfunt 
Dopfunt av gjuten cement tillverkad ca år 1890 av Skånska 
cementgjuteriet. Höjd 94 cm. Diam. 74 cm. Dopfunten ersatte en 
tidigare åttakantig dopfunt av trä, förmodligen tillverkad på 1700-
talet. Kyrkans ursprungliga dopfunt är ej känd. Nuvarande dopfunt 
är uppbyggd av en fyrkantig bas med avfasade hörn och ett runt 
delvis profilerat skaft. Cuppans underdel är dekorerad med 
stående repstavsornamentik medan sidorna pryds av rundbågefält 
med blad- och blomsterornamentik. Dopfunten är placerad i den 
södra delen av långhuset framför dopaltaret.  
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Trä 

Altaruppsats 
Ett s.k. additionsaltare uppfört i tre etager i renässansstil med 
äldre delar från år 1604. Altaruppsatsen är sedan slutet av 1700-
talet målad i grå kulör med detaljer i guld. Altartavlan har en kraftig 
predella (=understycke) och ett rikt snidat överstycke. Det 
tredelade corpus (=mittpartiet) har en oljemålning av korsfästelsen 
i centrum flankerat av bilder av Moses och Kristus med korsfanan 
i de smalare sidopartierna. Nuvarande bibliska motiv och 
texttavlor tillkom på 1700-talet.  Mellan tavlorna syns klassicistiska 
formelement som pilastrar, joniska voluter, karyatider, hermer mm. 
Altaruppsatsen är uppställd i koret.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Kraftig färgflagning förekommer allmänt på altaruppsatsen med 
undantag för bild- och textfälten. Rejäla krympsprickor uppträder 
på voluterna och båda pannåerna delar sig. Hela altaruppsatsen 
bör ses över av en målerikonservator för skadebedömning och 
åtgärdsförslag.  
 
 
Altarring 
Vitmålad altarring av trä med svängda spjälor och grindar, 
tillverkad i början av 1900-talet. Altarringen är halvcirkelformad 
och överstycket har en enkel profilering med förgyllda detaljer. 
Överliggare och knäfall är klädda med rött linnetyg. Troligen har 
altarringen tidigare varit skinnskodd då skinn fortfarande är synligt 
på tröskeln vid altargrinden mot söder. Altaringen är placerad 
framför altaret i koret.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov  

Smärre färgflagning förekommer.   
 
 
Predikstol  
Predikstolen ritades år 1872 av Söderlund som även ritade 
orgelläktaren. Predikstolen är målad i en ljusgrå kulör med detaljer 
i grönt och guld och vilar på en åttakantig profilerad pelare. 
Korgen är sexkantig och fältindelad med profilerade ramverk och 
speglar. Överliggaren är klädd med rött linnetyg och under löper 
en tandsnittfris. Golvet i predikstolen är belagt med en 
heltäckningsmatta.  En svängd trappa leder upp till predikstolen 
från öster med obehandlade steg av furu. Trappan är i övrigt 
gråmålad. Predikstolen är infäst i murverket med vinkeljärn och 
placerad i den nordöstra delen av långhuset.   
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Färgflagning förekommer allmänt, framförallt i korgens underdel 
samt på de förgyllda partierna. Vissa krympsprickor förekommer. 
Trappan uppvisar färgflagning och visst slitage.  
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Bänkinredning 
Öppna bänkar placerade i parallella rader på ömse sidor om 
mittgången i långhuset. Bänkarna är täckmålade i en ljusgrå kulör 
med sidostyckenas fältindelning i grön kulör. Sidostyckena har en 
trekantig överdel som kröns av en cirkel. Ryggstöden är öppna 
och sitsarna täcks av en dyna klädd med beigt/grått tyg. På ett 
äldre fotografi i vapenhuset syns att bänkinredningen tidigare varit 
betydligt mörkare. Nuvarande bänkinredning har byggts om vid ett 
flertal olika tillfällen. Ålder ej utrett.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Bänkinredningen målades senast år 2001 med linoljefärg och är i 
gott skick.  
 
 
Psalmtavla 
Tavla av svartmålad fur med ådringsmålad och delvis förgylld ram 
och överstycke från 1800-talet. Höjd 173 cm. Bredd 55 cm. 
Överstycket är spetsbågigt och tavlan är försedd med förgyllda 
horisontella spröjsar. Tavlan kröns av dekorativa blomstersniderier 
och understycket avslutas med en rundbågefris. Psalmtavlan 
hänger strax söder om triumfbågen i långhuset.   
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Psalmtavlan uppvisar kraftig färgflagning och bör ses över av en 
konservator.  
 
 
Metall 

Kyrkklockor 
1. Den stora klockan är tillverkad av gjutstål (cast steel) av 

Nayler Vickers and Co, Sheffield år 1860. nr 140. Höjd 110 
cm.   

2. Den lilla klockan är tillverkad av Vickers sons and co år 
1882. Höjd 85 cm.  

 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Båda klockorna rostar kraftigt på både in- och utsidan och bör ses 
över av en klockgjutare eller metallkonservator.  
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Sammansatta material 

Orgel 
Orgeln är tillverkad av A Magnussons orgelfabrik i Göteborg och 
är uppbyggd med 10 stämmor och två manualer. Fasaden är 
målad i grå kulör. Orgeln är placerad på läktaren.   
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Den årliga skötseln av orgeln sköts av Mårtenssons Orgelfabrik 
AB i Lund. Orgelverket bör ses över ca vart 15:e år och stämmas 
ca vart 6:e år.  
 
 
Lösa inventarier 
Trä 

Triumfkrucifix 
Kyrkans vackra triumfkrucifix av snidat och målat trä är tillverkat 
på 1400-talet och hänger i triumfbågen. Kristusfiguren är av gotisk 
typ med törnekrona och enkelt svept höftskynke. Korset är 
svartmålat med halvrunda krabbor i engelskt rött och blått. Korsets 
hörnplattor är fyrkantiga. Krucifixet har restaurerats hårt på 1900-
talet.    
 
Nuläge och åtgärdsbehov 
Färgen flagar kraftigt på triumfkrucifixet som bör ses över av en 
målerikonservator innan skadorna förvärras.  
 
 
Kollektskopor 
I vapenhuset förvaras kyrkans två sk. kollektskopor (eller 
kollektlådor). Skoporna från 1600-talet är tillverkade av ek och 
blåmålade med en delvis täckt del. Bakstycket är försett med 
voluter och ett svarvat handtag. En av skoporna har 
monogrammet IHS på bakstycket medan den andra har 
dekoration i form av stiliserade blommor. Kollektskoporna 
renoverades år 1973 av konservator Albert Eriksson.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Båda bedöms att vara i gott skick med tanke på deras ålder.  
 
 
Skulptur 
Kristusfigur av snidat trä från 1700-talet av nordtyskt fabrikat. Höjd 
48 cm. Skulpturen föreställer Kristus med ett lamm och ett kors 
och symboliserar Kristus som bärare av mänsklighetens synder. 
Skulpturen anskaffades år 1988 och är placerad på dopaltaret i 
långhuset.  
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Nuläge och åtgärdsbehov 

Skador förekommer på skulpturens bas och på lammet, där delar 
av materialet trillat av bl.a. lammets ena ben. Flera hål är synliga 
på skulpturen efter angrepp av strimmiga trägnagare och färgen 
flagnar något.  
 
 
Metall  

Dopfat 
Dopfat av ciselerad mässing från slutet av 1500-talet som 
skänktes till kyrkan på 1600-talet. Diam. 49 cm. I botten på fatet 
syns ett motiv med syndafallet och Adam och Eva inom två rader 
av bokstavshieroglyfer. Brättet är försett med bladstämplar samt 
senare tillkommen versalinskrift: ”ANNO 1650 DEN 20 JULY 
BLIEF DENNE MESSING MVLE KIØPT TIL SERSLØV KIRCKE 
FVNT. PASTORE CALVDIO NICOLAI HØRBYENSI TVTORIBVS 
JENS LAVRITØN OC PEDER ALBRETSØN OMNIA IN GLORIAM 
DEI FACITE. I CORRINT IO CAP. Dopfatet är placerat i 
dopfunten.  
 
 
Tennstop  
Päronformat tennstop med graverade blomrankor på buken samt 
inskription 1796 9/12. Höjd 19,5 cm. Stopet förvaras inlåst i 
värdeskåpet i vapenhuset.  
 
 
Ljusstakar  

1. Ett par ljusstakar av malm från 1600-talet. Höjd ca 37,5 
cm. Ljusstakarna har kraftiga profilerade skaft med tre 
platta noder samt runda ljusskålar och runda profilerade 
fötter. Ljusstakarna är placerade på altaret i koret. Inga 
stämplar eller ingraveringar finns. 

 
2. Ett par ljusstakar av mässing i barockstil med vridet skaft 

från 1800-talet. Höjd 17,5 cm. Diam. 14, 5 cm. 
Ljusstakarna förvaras i vapenhusets värdeskåp.  

 
3. Ett par ljusstakar av mässing i barockstil med vridet skaft. 

Ljusmanschetter saknas. Höjd 15,5 cm. Diam. 13 cm. 
Ljusstakarna förvaras i vapenhusets värdeskåp. 

 
4. Sjuarmad ljusstake av mässing från år 1910. Höjd 70 cm. 

Ljusstaken har en kraftig runt fot och ett profilerat runt 
skaft. Skaftet kröns av ett litet kors samt rankornamentik. 
Ljushållarna har en enkel droppskiva. Gåva från Särslövs 
kvinnliga arbetsförening. Ljusstaken är placerad i koret vid 
triumfbågen.  

 
5. Ett par ljusstakar av tenn tillverkade på 1900-talet. Höjd 22 

cm. Diam. 14, 5 cm. Rund profilerad fot och runt skaft med 
profileringar samt droppskiva. Inskription på foten: Gåva 
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från Särslövs syförening. Ljusstakarna förvaras i 
vapenhusets värdeskåp. 

 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Inga skador noterade förutom att ljusstakarna, nr 1, uppvisar viss 
ärgning från putsmedel.  
 
 
Nattvardskalk 
Kalk av silver tillverkad år 1854 (=Z4) med pressad ranka runt 
foten. Cuppan är på insidan förgylld. Inskription: Särslövs kyrkas 
kalk. Förfärdigad 1854 då I A Asping var kyrkoherde och Jöns 
Olsson å nr 13 samt Nils Andersson å nr 15 var värdar. Stämplar  
Wigren Z4. Höjd 26,3 cm. Diam. 13 cm. Kalken förvaras på 
pastorsexpeditionen. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Nattvardskalken är ej inventerad.  
 
 
Patén  
Patén av silver med förgylld översida. Samma stämplar som för 
kalken ovan. Diam. 17,4 cm. Patén förvaras på pastors-
expeditionen. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Patén är ej inventerad.  
 
 
Dopkanna 
Dopkanna av silver, troligen tillverkad på 1800-talet. Kannan vilar 
på en rund fot försedd med blomsterdekorationer. Buk och hals är 
kannelerade med blomsterbårder och rosetter. Det utsirade 
handtaget är försett med blomsterdekorationer och 
mynningspipan är något böjd. Kannan skänktes av syföreningen 
år 2004.  Förvaras i värdeskåpet i vapenhuset.  
 
 
Ljuskrona 
Ljuskrona av mässing tillverkad i början av 1900-talet. 
Mittstammen är rikt profilerad med en bricka överst och en kula 
med spetsbågig avslutning nederst. Kronan har två kransar med 
12 ljusarmar samt 40 ljuspipor och hänger i långhuset. Ljuskronan 
är inte elektrifierad.   
 
 
Lampetter 

1. En lampett av gjuten koppar. Höjd 19 cm. Bredd 9,5 cm. 
Oval väggplåt med dekorerat överstycke och två ljusarmar.  
Ursprungligen ett par men den ena blev stulen år 1982. 
Lampetten hänger på väggen i vapenhuset. 
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2. Sju stycken fyrarmade lampetter av mässing från början av 

1900-talet för elektriskt ljus.  Lampetterna har runda 
väggplåtar med tre ljusarmar och är placerade i långhuset.  

 
 
Dopfat  
Runt dopfat av silver tillverkat år 1961 med pålödd fotring. Höjd 
7,5 cm. Diam. 22 cm. Stämplar: Sterling och S L9 (=1961) samt 
kontrollstämpel. Inskription: Gåva till Särslövs kyrka 1965 av 
Arbetsföreningen. Förvaras i värdeskåpet i vapenhuset.  
 
 
Vaser 
Två stycken vaser från år 1962 av silver pressade i vågmönster 
med pålödd kant. Höjd 18,5 cm. Stämplar: Albreckt Handsmide. S 
SAN 925 S M9 (=1962) och kontrollstämpel. Inskription: Till 
Särslövs kyrka från Särslövs arbetsförening 1962. Förvaras i 
värdeskåpet i vapenhuset.  
 
 
Textil 

Antependium 
1. Av grönt ylletyg med röda applikationer i form av 

Kristusmonogram och kors. Beigt foder. Tillverkat senare 
delen av 1900-talet. Höjd 197 cm. Bredd 92 cm. 
Förvarades vid inventeringstillfället (feb 2005) på en bänk 
på orgelläktaren.  

 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Antependiet bör förvaras i textilskåpet. Ett antependium av svart 
sammet som är upptagen i inventarieförteckningen hittades ej vid 
inventeringstillfället.  
 
 
Altarbrun 

1. Altarbrun med applikationer utförda av Inger Björklund från 
år 1974. Höjd 24 cm. Bredd 307 cm. Motiv med vetekorn, 
sädesax och vallmo mm. Gåva av Särslövs kyrkliga 
arbetsförening. Förvaras i textilskåpet, upphängt på en 
hängare.  

 
2. Blått altarbrun med broderat lamm samt hjulkors från år 

1985. Höjd 28 cm. Bredd 370 cm. Gåva från syföreningen. 
Placerat på altaret vid inventeringstillfället.  

 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Altarbrun nr 1 uppvisar några lösa guldtrådar som bör fästas.  
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Mässhakar 
1. Mässhake av vit sidendamast med broderat kors på 

baksidan. Framsidan pryds av ett kristusmonogram med 
IHS. Broderat på insidan PRO ECLESIA komp RH 1957. 
Foder av ljusblått siden.  

 
Mässhaken förvaras hängande med ett överdrag av linne på en 
galge i textilskåpet i vapenhuset.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Mässhaken är något smutsig och är i behov av rengöring, vilket 
alltid bör utföras av en textilkonservator. Mindre skador i tyget 
förekommer runt halsen. Textilförrådet är för litet och trångt och 
förvaringen bör ses över.  
 
 
Stolor 

1. En stola av vit sidendamast med broderade kors i rött och 
guld. Foder av vitt silke. 

 
2. En stola av grön sidendamast med broderade kors i gult 

och guld. Foder av vitt linne.  
 
Båda stolorna förvaras hängande på en galge i vapenhusets 
textilskåp. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Båda stolorna är smutsiga i fodret. Ytterligare två stolor omnämns 
i inventarieförteckningen; en av svart sammet och en blå med 
hjulkors som ej hittades vid inventeringstillfället.  
 
 
Predikstolskläde  
 

1. Predikstolskläde av vit sidendamast med röda broderade 
kors och guldstrålar. Broderat på baksidan: Gåva av Anna 
och Gunhild Olsson Särslöv PRO ECCLESIA 1968.  

 
2. Predikstolskläde av grönt tyg med broderier i gult, brunt 

och guld. Broderat på baksidan: Gåva av Anna och 
Gunhild Olsson Särslöv PRO ECCLESIA 1968. Foder av 
ofärgat linne.  

 
3. Predikstolskläde av blått linne med Alfa och omega samt 

kristusmonogram broderat på framsidan. Broderat på 
baksidan: Gåva av Särslövs syförening 1985. Hänger på 
predikstolen.  

 
Nr 1 och 2 förvaras hängande på en galge i textilskåpet. 
 
Nuläge och åtgärdsbehov:  

Predikstolskläde nr 1 fransar kraftigt i tyget och bör lagas.  
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Sammansatta material 

Kollekthåvar 
1. Kollekthåv med påse i rött linnetyg med broderade kors, 

band och en bård längs ringen i gult, vitt och blått.  Skaft 
av rundstav med knopp i änden. Skaftet är av lackad och 
mörkbetsad furu med hylsa av mässing. 

 
2. Kollekthåv med påse i silkestyg. Skaftet är av ädelträ, 

mörkbetsat och lackad med tre gördelringar och svarvat 
handtag i änden samt mässingshylsa.  

 
Kyrkans kollekthåvar förvaras vertikalt stående bakom 
altaruppsatsen. 

 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Skinnet har spruckit i flera sömmar och allmänt slitage 
förekommer runt ringen på nr 1. Nr 2 uppvisar omfattande slitage i 
tyget och skinnet är sönder vid ringen. Kollekthåven bör ses över 
av en textilkonservator. Håvarna bör förses med någon typ av 
skydd.  
 
 
Offerstock 
Offerstock eller s.k kollektstock av järnbeslagen ek med 
ursprungligen fyra hänglås. Idag finns endast två lås bevarade. 
Höjd 90 cm. Bredd 27 cm. Offerstocken är placerad i vapenhuset 
och har tidigare förvarats på Kulturen i Lund.  
 
Nuläge och åtgärdsbehov 

Offerstocken är i hyfsat skick med tanke på dess ålder.  
 
 
Övrigt 
I församlingshemmet förvaras även en brudkrona och andra 
brudsmycken från år 1945.  
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2.4.     Kyrkans byggnads- och reparationshistoria 
Särslövs kyrka byggdes troligtvis under slutet av 1200-talet, med 
ett rektangulärt långhus och rakt avslutat kor. Kyrkan uppfördes 
med väggar av gråsten och tegel. De dekorativt målade fogarna i 
det ursprungliga tegelmurverket, som upptäcktes vid en 
murverksdokumentation på 1980-talet, tyder på att fasaderna från 
börjat varit oputsade.  
 
Formspråket med bl.a. korets spetsbågiga blinderingar antyder en 
begynnande gotik. Kyrkans byggmästare är inte känd, kanske var 
det samma byggmästare som lät bygga närbelägna Bjärshögs 
kyrka (riven år 1894). Kyrkorna påminde mycket om varandra 
framförallt i de rakt avslutade korpartierna som båda var 
utsmyckade med  samma typ av spetsbågiga nischer. 
 
Under slutet av 1300-talet slogs kryssvalvet i koret och under 
1400-talet slogs stjärnvalven i långhuset.  Mellan 1300-1600-talen 
försågs kyrkan med kalkmålningar i olika omgångar. De bäst 
bevarade återfinns i koret, utförda under slutet av 1400-talet av 
Harriemästaren. De framtagna ornamentala kalkmålningarna i 
långhuset bedöms vara något äldre, från början av 1400-talet. I 
långhuset finns också kalkmålningar av Harriemästaren, dessa 
togs fram under slutet av 1800-talet men kalkades åter över.  
 
Ett vapenhus tillbyggdes på långhusets norra sida under sen 
medeltid men revs under 1700-talet. Spår av vapenhuset 
upptäcktes på den norra långhusväggen i samband med 
murverksdokumentationen på 1980-talet.  
 
Fram till mitten av 1800-talet skedde inga genomgripande 
förändringar av kyrkan. De största förändringarna inträffade i 
samband med uppförandet av tornet år 1862 och under de 
följande decennierna då ett flertal inventarier tillkom bl.a. 
predikstolen år 1872, dopfunten ca år 1890 och läktaren och 
orgeln i början av 1900-talet.  
 
Tornet, med sin låga spira och trappgavlar, uppmurades av 
murgesällen O.P Levander. Då tornet uppfördes kom kyrkans 
huvudentré att förläggas hit. Kyrkan hade ursprungligen en syd- 
och en norrentré i långhuset.  
 
I samband med tornbygget försågs också kyrkorummet med 
nuvarande fönsteröppningar och fönsterbågar av gjutjärn. 
Kyrkorummet fick därmed en betydligt ljusare karaktär än tidigare. 
En beskrivning av kyrkan på 1600-talet berättar att kyrkan vid 
denna tid hade två små fönster mot söder, ett mot väster och ett 
mot öster. Det östra fönstret, som bedöms vara sekundärt,  
upptäcktes vid den invändiga renoveringen 1976-77 då det mättes 
upp och dokumenterades. Samtidigt upptäcktes en äldre putskant 
intill korets södra fönster. Putskanten tycks ha utgjort en 
angränsning till en nu igensatt fönstersmyg och partiet däremellan 
var utfyllt med gult maskinslaget tegel.  
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Utanför kyrkan stod ett ”klockhus” med en klocka. År 1830 
omnämns att samma klocka hänger i kyrkans västra gavel. 
Nuvarande två kyrkklockor tillkom under andra hälften av 1800-
talet.  
 
År 1900 genomfördes en relativt genomgripande omdaning av 
interiören. Bl.a. ersattes tegelgolvet i långhus och kor av 
viktoriaplattor respektive terazzoplattor, en korbarriär av cement 
sattes upp i koret och triumfbågen byggdes delvis om. De 
exteriöra arbetena omfattade lagning av tornet vars tegel 
uppvisade omfattande vittring samt ommurning av trappgavlarna 
med rött tegel. I samband med detta vitmenades även kyrkans 
fasader och troligtvis var det vid detta tillfälle som även tornet 
målades. 
 
På 1950-talet installerades elektricitet, bänkvärmare och 
radiatorer i kyrkan.   
 
På 1960-talet målade kyrkan invändigt med plastfärg som på 
1970-talet flagnade kraftigt. Vid en invändig renovering 1976-77 
togs plastfärgen ner och kyrkan avfärgades med kalkfärg. I 
samband med dessa arbeten upptäcktes kalkmålningarna av 
Harriemästaren i koret.   
 
Utvändigt genomgick exteriören en renovering på 1980-talet samt 
senast år 1994 då fasaderna spritputsades och avfärgades med 
kalkfärg förutom tornet som målades med silikatfärg. 
 
De senaste underhållsåtgärderna interiört genomfördes år 2001 
då bl.a. bänkkvarterens trägolv byttes ut och nya bänkvärmare 
installerades.  
 
Byggnadskronologi 
 
År  Åtgärd  
 
1200-talet  Kyrkan uppfördes med långhus och rakt 

avslutat kor.  
 
1400-talet (troligen) Ett vapenhus uppfördes på långhusets norra 

sida. 
 
1300-talet  Korets kryssvalv slogs och försågs med en 

första omgång kalkmålningar.  
 
1400-talet  Långhusets stjärnvalv slogs och försågs med 

nuvarande kalkmålningar under första hälften 
av 1400-talet. Kalkmålningarna utförda av 
Harriemästaren tillkom i slutet av 1400-talet.  

 
1600-talet  Koret försågs med målningar.  
 
1700-talet  Vapenhuset revs. 
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1862  Nybyggnad av torn efter ritningar av A.R 
Pettersson. Tornet uppmurades av 
murgesällen O.P Levander från Malmö.  
 
Ritningar till fönster upprättades av av O.A 
Mankell.  

  
1872  Ritningar till predikstol och läktare 

upprättades av Söderlund.  
 
1902  Ritningar till orgelfasad upprättades av F 

Zettervall.  
 
1954  Elektriskt ljus och uppvärmning installerades i 

kyrkan. 
 
1960-tal  Kyrkan ommålades interiört med plastfärg.  
 
1962  Mycket svåra angrepp av strimmig trägnagare 

upptäcktes i orgeln, orgelfasaden, i bänkar 
och golv, trappan till predikstolen samt 
spridda angrepp i altaruppsatsen som även 
var angripen av eksplintbagge. Angreppen 
bekämpades och skadat trä förstärktes eller 
konserverades. Arbetena utfördes av SAAP 
impregnerings- och konserveringsfirma Lund.  

 
1976-77  Invändig renovering under ledning av arkitekt 

Torsten Leon-Nilsson. Följande åtgärder 
utfördes: 

 
  Plastfärgen i koret togs ner och 1400-tals 

målningarna frilades under ledning av 
konservator Albert Eriksson.  

   
  Interiören putslagades och kalkades. 
 
  Altaruppsatsen restaurerades.  
 
  Triumfbågen murades om.  
 
1980  Exteriör putsrenovering. Följande åtgärder 

genomfördes: 
 

En murverksdokumentation utfördes av fil 
kand. Karna Jönsson. Spår hittades efter ett 
medeltida vapenhus norr om långhuset.  

   
  Skadad puts på långhus och kor nedhöggs 

och ersattes med en kalkputs som 
kalkavfärgades.  

 
  Tornet slammades och målades med en 

silikatfärg.  
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1992  Sanering av strimmig trägnagare utfördes på 

orgeln genom injicering av Permex E av 
Anticimex.  

 
1994  Utvändig renovering efter handlingar 

upprättade av Torsten Leon Nilsson. Följande 
åtgärder genomfördes: 

 
  Spritputsning av fasader och avfärgning med 

kalkfärg förutom tornet som målades med 
Keim silikatfärg. 

 
  Komplettering av skadat skiffer på tornspiran.  
   

Skadade steg i torntrappan försågs med nya 
steg.  

   
  Justering av ljudluckor i tornet.  
   
  Målning av plåttaket  på långhus och kor.  
   

Målning av solbänkar, stuprör, fönster och 
dörrar.  

 
Entrétrappan försågs med nuvarande 
granitskivor.   

 
1996  Inspektion av Anticimex. Sanering av orgel 

och golv i kyrkorummet mot strimmig 
trägnagare.  

  
1997  Undersökning av golv och bjälklag i 

bänkkvarter som konstaterades vara kraftigt 
rötskadade och angripna av skadeinsekter. 
Även bänkgavlarnas nedre partier var 
skadade.  

 
1998  Inspektion av Anticimex. 
 
 
2001  Invändig renovering efter ett 

renoveringsförslag upprättat av Peter 
Söderberg 1997-11-24. Följande åtgärder 
utfördes: 
 
Kyrkorummets väggar sågs över och 
putslagades med kalkbruk samt vitkalkades 
där behov fanns. 
 
Befintlig rötskadat trägolv och reglar ersattes 
av ett nytt lutat och oljat furugolv med ventiler 
i golvbrädorna för luftning.  
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Bänkarna reparerades och målades med 
linoljefärg.  
 
Ny bänkvärme installerades. El till 
bänkelementen drogs under bänkarnas 
trägolv liksom el till lampetter. 
 
Predikstolens trappa och träpelare 
reparerades och predikstolen förankrades i 
väggen.  
  
Golvet under dopfunten (Viktoriaplattor) 
byttes ut mot ett trägolv.   
 
En ny vägg uppfördes till städutrymme och 
trappa i långhuset mot väst.  
 

2002   Montage markavlopp då yttermurarna och 
jord var fuktiga pga. stuprörsavlopp.  
 
Jordningsintyg. 2002-01-31. El-anläggningen 
kontrollerad och godkänd av Brink Elektriska 
AB, Staffanstorp.  
 
Isolationsintyg. Kontroll och godkännande av 
att isolationen för el-anläggningen uppfyller 
starkströmsföreskrifterna.  
 
Kontroll och byte av orgelfläkt. Utfört av 
Brinks Elektriska AB.  
 

2003  Installation av brand- och inbrottslarm med 
trådlösa detektorer i kyrkorummet samt i torn- 
och vindsutrymmen och larmcentral i 
vapenhuset.  
 

2004  Dendrokronolgisk provtagning från medeltida 
takstolar i kor och långhus. Utfört av Barbro 
Sundnér, docent i medeltidsarkeologi, Lunds 
Universitet.  

 
  Installation av klockringningsanläggning från 

Skånska Klockgjuteriet AB, Hammenhög.  
 
  Inspektion av Anticimex. Inga anmärkningar.  
 
2004  Målning och lagning av vapenhusets 

entrédörr.  
 
2005  Borttagning av befintligt färgskikt i långhuset 

samt ommålning. Utfört av Peter Söderberg.  
  
  Ommålning av långhustaket. 
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2.5.  Kyrkans och dess inventariers egenart och speciella   
     värden och hot mot dessa värden 

Särslövs kyrka representerar framförallt en relativt välbevarad 
medeltida kyrka, uppförd under slutet av 1200-talet. Tillbyggnaden 
av tornet år 1862 gav kyrkan dess nuvarande utseende och 
karakteristiska siluett. Tillbyggnaden av tornet skildrar en relativt 
vanlig byggnadsutveckling av de medeltida sockenkyrkorna under 
1800-talet. Inte sällan revs också långhus och kor till förmån för ett 
större kyrkorum. Så var dock inte fallet i Särslöv där hela den 
ursprungliga kyrkan med långhus och kor bevarades.   
 
Den medeltida kyrkans kulturhistoriska värden ligger framförallt i 
bevarandet av dess ursprungliga planform, murverk, delar av 
takstolskonstruktionen samt valven med dess kalkmålningar.  ´ 
 
Planformen med det rektangulära långhuset och det något lägre 
och smalare, rakt avslutade korpartiet, är ursprunglig från 
byggnadstiden och representerar höga autentiska och 
pedagogiska värden för förståelsen av den ursprungliga kyrkan.  
 
I såväl korets som långhusets takstolar finns bevarat medeltida 
virke, som dels kan antas härröra från kyrkans byggnadstid och 
dels från valvslagningstiden.  
 
De välbevarade kalkmålningarna i koret, utförda av 
Harriemästaren i slutet av 1400-talet, innehar stora konstnärliga 
och upplevelsemässiga värden. Även långhusets rent 
ornamentala kalkmålningar från tidigt 1400-tal tillsammans med 
de överkalkade målningarna betingar stora kulturhistoriska 
värden. 
 
Interiören präglas idag av det sena 1800-talets estetik med 
bänkinredning, predikstol, och orgelläktare i en väl sammanhållen 
enhet och färgskala.  
 
Inventarierna representerar olika tidsperioder av kyrkans 
byggnadsutveckling. Från den äldsta kyrkan finns det murade och 
vitputsade altaret bevarat.  
 
Från 1500-talet finns ett vackert dopfat av mässing och två 
tidstypiska malmljusstakar bevarade.  
 
1600-talet representeras främst av den magnifika altaruppsatsen i 
renässansstil som dominerar koret. Även då altaruppsatsen 
målats om och försetts med bild- och textfält under 1700-talet ger 
den en god inblick i periodens estetik och konsthantverk. Från 
1600-talet härrör även kyrkans två kollektskopor av trä.  
 
1900-talet representeras i kyrkan framförallt genom dess textilier 
och silverföremål. 
 
Särslövs kyrka med sina inventarier utgör ett viktigt och historiskt 
levande dokument som speglar flera epokers liturgiska, 
samhälleliga, politiska, ekonomiska och sociala förhållanden. Den 
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lokalhistoriska betydelsen i egenskap av samlingsplats och 
offentlig byggnad har under flera århundraden berikat den 
omgivande bygden.  
 
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 
blandning av gamla och nya. Det är därför viktigt att el-revisionen 
utförs på ett tillfredsställande sätt. El-revision utförs vart 4:e år. Se 
till att handbrandsläckarna 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 
står i relation till byggnaden, verksamheten och organisationen. 
Kommunen ger information om de olika nivåerna i 
brandskyddsarbetet. 

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. Då kyrkan 
vanligtvis är  låst och försedd med inbrottslarm bedöms 
stöldrisken som  relativt låg.  
 
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. Temperaturen i kyrkan bör styras 
efter den relativa fuktigheten.  Det kan anordnas bl.a. genom 
styrning av värmeanläggningen, vilket också kan resultera i en 
bättre värmeekonomi.  
 
Felaktiga renoveringsåtgärder 

Felaktiga metoder, teknik och material kan vara förödande eller till 
nackdel för äldre byggnadsdetaljer och föremål. 
 

2.6.   Kyrkotomtens/begravningsplatsens anläggnings- och    
       förändringshistoria * 
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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 

Särslövs kyrka beskrivs av församlingen som ett nav för 
församlingens kyrkor, där Särslövs kyrka genom sitt läge ligger i 
skärningspunkten. Kyrkan ligger centralt invid väg 11 och under 
sommaren ska kyrkan vara öppen som vägkyrka under 2 veckor 
år 2005. Kyrkan är vidare unik med tanke på de framtagna 
medeltida kalkmålningarna och förenar på ett intressant sätt ett 
medeltida och modernt kyrkorum. (Kyrkoherde Per-Göran 
Hansson feb 2005).  
 
 

2.9.1 Planerade förändringar och upprustningsbehov 
Planerade förändringar  

Ommålning av plåttaken på långhus och kor samt komplettering 
med ny järnplåt till en av långhusets solbänkar planeras att utföras 
vår/sommar år 2005.  
 
Upprustningsbehov  

Exteriört: 

Den senaste renoveringen utfördes år 1994 och kyrkan är idag i 
behov av en utvändig renovering.  Fasaderna är överlag i behov 
av mindre putslagningar samt en avfärgning. I samband med en 
renovering bör även målningsarbeten för fönster, ljudluckor, 
plåtavtäckningar, stuprör och kordörr utföras.  
 
Följande åtgärdsbehov har noterats:  
 

• Färgflagning förekommer på tornets sockel, främst på 
ovansidan.  

• Större putsskador förekommer strax till höger om 
västentréns trappa samt i tornets sydvästra hörn. 

• Partier med putsbortfall och färgflagning förekommer 
allmänt i den nedre delen av fasaderna i anslutning till 
mark.  

• Omfattande färgflagning förekommer på tornets södra och 
västra fasad.  

• En kraftig vertikal spricka är synlig på tornets västra fasad 
ovan tornrummets fönsterpar. I fönsternischen syns även 
ett parti med skadad puts.   

• Fuktskadad puts förekommer strax ovan sockeln på 
tornets södra fasad som fått en tydlig grå ton.  

• Färgflagning förekommer generellt på långhusets och 
korets fasader samt i fönsternischerna.  

• Partier med större putsskador där ytputsen (spritputsen) 
släppt från underlaget, förekommer under fönstren på 
långhustes och korets södra och norra fasader.  
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• Vertikala sprickor i murverket, från takfot ner till mark, 
förekommer i anslutning till dragjärnen på långhusets och 
korets södra fasader.   

• Smutsade partier förekommer på utskjutande delar, främst 
på korets östfasad.  

• En lagning är synlig ovan det västra fönstret på långhusets 
södra fasad, där även murverket buktar in. På fasaden 
syns också missfärgningar av putsen i anslutning till 
takfoten som påminner om rostutfällningar.  

• Ventilgallerna på korets östra fasad rostar.   
• Kraftig färgflagning förekommer på såväl långhusets som 

korets plåttak.  
• På långhusets södra takfall har den underliggande läkten 

släppt från underlaget (högbenen). 
• Viss påväxt av grönalger förekommer på torntakets 

skiffertak.  
• Spirans kors är i behov av översyn.  
• Sprickor förekommer i den västra entrétrappan mot söder 

och norr i anslutning till marken.  
• Korets dörr är i behov av målning. 
• Fönstren är genomgående i behov av kittning och rostar 

något i understycket. Spår av underliggande korrosion är 
synligt på spröjsarna.  

• Ett hål i fönsterglaset förekommer på korets södra fönster 
vilket bör ersättas med nytt glas.  

• Långhusets och korets takfönster uppvisar kraftiga 
rostangrepp.  

• Långhusets takfönster sitter löst och måste fästas.  
• Mittposten till ljudluckorna mot söder och väster är i mycket 

dåligt skick och har provisoriskt klätts in med hönsnät för 
att förhindra ras.  

• Kraftig färgflagning förekommer på ljudluckorna mot söder 
och väster som båda är i behov av ommålning. Flera av 
ljudluckorna uppvisar också rötangrepp. 

• Kraftig färgflagning förekommer på stuprören. 
• Hängrännorna bör kontrolleras så att dessa inte är fulla 

med löv och skräp.  
 
Interiört: 

Interiören renoverades senaste 2001 då ett nytt golv lades in i 
bänkkvarteren, bänkinredningen målade om och väggar och valv 
kalkavfärgades. Dagens skadebild utgörs framförallt av kraftiga 
sprickbildningar i den södra delen av koret och långhuset samt vid 
triumfbågen. Orsaken till sprickorna bör utredas närmare för att 
försäkra sig murverket inte rör sig och därmed kan skada 
exempelvis kalkmålningarna. Övriga skador är koncentrerade till 
tornet vars väggar uppvisar kraftig saltsprängning och putsvittring.  
 
Följande åtgärdsbehov har noterats: 
 

• Fogarna i vapenhusets tegelgolv är mestadels öppna och i 
behov av fogkomplettering.  
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• Tidigare regngenomslag på vapenhusets södra och 
sydvästra vägg har orsakat omfattande saltsprängning och 
färgvittring på väggen.  

• Trappan i vapenhuset uppvisar kraftig färgflagning på 
undersidan och på vangstycket.  

• Vapenhusets tak flagnar kraftigt.  
• Rinningar efter inträngande regn förekommer under 

fönstret på vapenhusets västra vägg.  
• Rostsprängning av putsen förekommer i anslutning till 

västentrédörrens upphängning.  
• Krympsprickor är synliga i vapenhusets östra dörr och 

vredet är löst. 
• Fläckar samt en del mekaniska skador förekommer på 

viktoriaplattorna i långhuset.   
• Missprydande rinningar förekommer under fönstren i 

långhusets första travé pga. inträngande vatten vid 
fönsterbågarna.  

• Vertikala sprickor förekommer allmänt i anslutning till 
långhusets fönsteröppningar. 

• Kraftigare sprickbildningar förekommer på triumfbågens 
södra sida samt i den södra valvkappan i långhusets andra 
travé.  

• Horisontella sprickor är synliga strax under lampetten i 
långhusets första travé mot söder.  

• Färgen flagnar, kittet lossnar och järnet rostar allmänt på 
fönstren i långhus och kor.  

• På läktaren förekommer vertikala sprickor från sköldbågen 
ner i fönsternischen samt kring fönsteröppningarna mot 
söder som mot norr. Sprickor är också synliga i valvkappan 
närmast sköldbågen.  

• Kraftig färgflagning förekommer på insidan av 
läktarbarriären främst mot söder.  

• Hela läktaren har satt sig, vilket syns tydligt i anslutningen 
mellan golv och vägg mot väster.  

• Svärtning av putsen förekommer ovan läktarens  norra 
radiator.  

• Flera av orgelpiporna är skadade.  
• En rejäl spricka förekommer i triumfbågens hjässa. 

Triumfbågen ser i övrigt nyputsad ut. Ett parti med skadad 
puts förekommer också vid golvet i den norra delen av 
triumfbågen.  

• På ömse sidor om korets östra fönster förekommer 
sprickbildningar liksom i gördelbågens anslutning mot 
väggen.  

• Missprydande rinningar förekommer på korets 
fönsterbänkar, främst vid det norra fönstret.  

• Stolarna i sakristian bakom altaret har ett aktivt angrepp av 
strimmig trägnagare och bör omgående ses över för att 
förhindra ett angrepp på altaruppsatsen.  

• Kraftig saltsprängning och partier med putsbortfall 
förekommer på den södra och västra väggen i tornrummet 
och klockrummet.  
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• Fönstrents stormjärn i tornrummet uppvisar kraftiga 
rostangrepp och bidrar till rostsprängning av omgivande 
puts. Rinningar förekommer under fönstret.  

• Fuktskador är synliga i tornrummets tak.  
• Tornrummets dörr till vindarna är full med hål efter 

strimmig trägnagare.  
• Tornrummet och klockrummet är i behov av städning.  
• Äldre rötskador finns i golvet i klockrummet med håligheter 

som följd.   
• Ljudluckorna sluter ej tätt mot murverket vilket medför att 

regn och snö tränger in i klockrummet.  
• Kraftig färgflagning är synlig på ljudluckorna samt vissa 

rötskador.  
• Stegen till spiran bör omgående ersättas och spiran 

inventeras för att upptäcka eventuella skador. 
• Rötskadad läkt förekommer på det södra takfallet.  
• I det sydvästra hörnet av långhusets tak har plåten släppt 

från underlaget.  
• Inspektionsgångar och belysning saknas på vindarna vilket 

bör sättas upp för att underlätta inspektion.  
• Takfönstren är mycket rostiga. Långhusets takfönster sitter 

löst.   
• Kraftigt putsbortfall förekommer på den södra sidan av det 

långhusets västra gavelröste på vinden.  
• En kraftig spricka förekommer i korets gavelröste på 

vinden mot långhuset. Väggen har kalvat i anslutning till 
den äldre sprickan på den östra gaveln.  

• Förbindningarna släpper i takkonstruktionen i korets och 
ett flertal av försträvningarna är lösa.  

• Luckan i den östra gaveln på korvinden har sprängts 
sönder av ett fågelbo.   

• Korvinden bör städas och rensas från alla fågelbo samt 
eventuella getingbo.  

 
 
Tekniska installationer: 
 
Följande åtgärdsbehov har noterats: 
 

• Flera av skadorna interiört kan kopplas samman med 
inomhusklimatet i kyrkan. Uppvärmningen av kyrkan bör 
regleras efter den relativa fuktigheten runt 50-70 % för att 
skapa ett bättre inomhusklimat. En klimatmätning bör 
utföras.  

• El-centralen (A1) är belamrad med städredskap, 
vattenkannor mm vilket försämrar tillgängligheten. 
Området framför el-centralen bör hållas fritt för föremål. 

• Jordfelsbrytaren (A1) skyddar av märkningen att döma 
enbart belysning och vägguttag i långhuset. Det kan ur 
person- och brandsäkerhetssynpunkt rekommenderas att 
jordfelsbrytare installeras sektionsvis, och skyddar hela 
anläggningen. 

• Gruppschemat (A1) är inte fullständigt och 
huvudledningsschema saknas. 

2005-06-09 Restaurator AB 



Underhållsplan för Särslövs kyrka 
Uppåkra församling  

49

• Ledningarna till vägguttag på korets norra sida vara 
ålderstigna och bör ses över omedelbart.  

• I predikstolen bör behov av jordat uttag för belysning 
undersökas. 

• En mindre potentialskillnad uppmättes mellan kandelabrar i 
sakristia och jordbleck, varför kontroll av jordning av 
mässingskandelabrarna bör utföras. 

• Brytare för belysning på läktaren vid trappfot är sliten och 
har inte tillförlitlig funktion. 

• Lampkupor saknas i trappa och på läktare. 
• Lock på vägguttag på orgelns framsida under brytare för 

orgelfläkt är avslaget. Mht rummets beskaffenhet behöver 
uttag med högre kapsling än IP 20 inte monteras, i likhet 
med nytt uttag på orgeln.  

• Locket över centralkapslingen till klockringningen går inte 
att stänga, vilket bör åtgärdas. 

• I samband med en kommande el-revision bör 
potentialutjämningssystem (PUS) anordnas, med 
förbindning med åskavledningsanläggningen. 

 
Inventarier 

De främsta skadorna förekommer på träinventarierna som nästan 
genomgående uppvisar färgflagning och spår av äldre eller aktiva 
angrepp av träförstörande insekter. Skadorna hör samman med 
ett ogynnsamt inomhusklimat och det är därför viktigt att komma 
till rätta med klimatet innan några konserveringsåtgärder 
genomförs. En första åtgärd bör vara att reglera temperaturen 
efter den relativa fuktigheten i kyrkorummet.   
 
Följande åtgärdsbehov har noterats:  
 
• Kraftig färgflagning förekommer allmänt på altaruppsatsen, 

predikstolen, psalmtavlan, triumfkrucifixet och träskulpturen 
på dopaltaret. Skador bör ses över av en målerikonservator 
för skadebedömning och åtgärdsförslag. Träskulpturen 
uppvisar även materialbortfall.  

• Båda kyrkklockorna rostar kraftigt både på in- och utsidan 
samt på kläppen. Klockorna bör ses över av en klockgjutare 
eller metallkonservator.   

• Ljusstakarna av malm från 1600-talet uppvisar viss ärgning 
från putsmedel. Putsrutinerna bör ses över.  

• Textilförvaringen är undermålig och bör förbättras. Skåpet är 
för litet och trångt. 

• Kyrkans gröna antependium bör förvaras i textilskåpet.  
• Mässhaken och stolorna är i behov av rengöring vilket ska 

utföras av en textilkonservator.  
• Ett av predikstolsklädena är trasigt i tyget och behöver lagas. 
• Inventarieförteckningen bör uppdateras. Några av 

inventarierna hittades ej vid inventeringen.  
• Den ljusa kollekthåven ses över och lagas. Båda 

kollekthåvarna förses med tygskydd.  
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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 alltid vara att göra minsta 
möjliga ingrepp på äldre eller ursprungliga byggnadsdetaljer och 
inventarier. 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 och ska sedan underrättas under arbetets gång 
för godkännande av åtgärderna. 
 

2.9.3 Kyrkans funktion 
Inga förändringar är planerade vad gäller kyrkans funktion.   
 

2.9.4 Målsättningar för installationer och säkerhetssystem 

Installationer och säkerhetssystem ska uppfylla de krav som ställs 
samt underhållas, kontrolleras och revideras kontinuerligt. Se 
vidare under 2.9.1 Tekniska installationer.   

 
2.9.5 Handikappanpassning 

Kyrkan ligger något upphöjt och nås via en trappa från väster. 
Tillgängligheten för rörelsehindrade är begränsad.  
 
Nivåskillnader förekommer både in till kyrkan samt inne i kyrkan. 
Dessa kan dock relativt enkelt överbryggas med ramper etc. Vid 
behov kan exempelvis nattvarden ges nere i långhuset istället för i 
koret.   
 
Tillgängligheten utomhus begränsas av att marken är 
singelbelagd.  
 
 

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 
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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 
Långhus och kor är spritputsade och avfärgade med kalkfärg. Vid 
reparationer bör kalkbruk och kalkfärg användas. Vid lagning av 
putsskador närmast mark bör ett svagt putsbruk användas för att 
inte orsaka att fukten och därmed skadorna flyttas högre upp på 
fasaden.  
 
Långhus och kor har ursprungligen haft en betydligt slätare puts 
vilket rekommenderas vid en omputsning.  
 
Fönsternischerna är idag vitkalkade men har tidigare varit 
antingen oputsade och periodvis avfärgade i gul eller grå kulör.  
 
Putsskadorna tyder på en felaktig påslaging av putsen. Det är 
därför viktigt att fasaderna putsas på ett tekniskt riktigt sätt av 
hantverkare med dokumenterad erfarenhet av kalkbruk/puts.   
 
Tornet är målat med Keims silikatfärg, vilken även fortsättningsvis 
kan användas.  
 
Yttertak och tornhuvar 
Plåttaken kan med fördel målas med linoljefärg, vilket traditionellt 
har använts och som fungerar tekniskt väl.  
 
Vid byte eller komplettering av skiffer ska skiffer av samma typ 
och kulör användas.  
 
Portaler och ytterdörrar 
Linoljefärg ska användas vid målning av kyrkans dörrar. Eventuellt 
byte av kulör bör ske i samråd med antikvarisk expertis.  
 
Fönster 
Linoljefärg ska användas vid målning av kyrkans järn- och 
träfönster. Eventuellt byte av kulör bör ske i samråd med 
antikvarisk expertis.  
 
Ljudluckor 
Linoljefärg ska användas vid målning av kyrkans ljudluckor. 
Eventuellt byte av kulör bör ske i samråd med antikvarisk expertis. 
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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 
Vid fogkomplettering av vapenhusets tegelgolv ska ett kalkbaserat 
bruk användas. Byte av tegelsten utföres med sten av samma typ, 
kulör och format.  
 
Rengöring av tegel- och cementgolv kan normalt bestå av 
torrmopping sam avlägsnar partiklar och damm. Spill ska alltid 
torkas upp med trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. För 
att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta kan våtrengöring 
med vatten och svag såplösning göras. 
 
Viktoriaplattorna bör behandlas varsamt då det är svårt att få tag 
på ersättningsplattor. Den dagliga rengöringen kan normalt bestå 
av torrmoppning som avlägsnar partiklar och damm. För att få bort 
smuts som fastnat i beläggningens yta kan våtrengöring med 
vatten och såplösning göras.  
 
För komplettering av terazzoplattor förvaras ett lager i tornrummet.  
 
Väggar och valv 
Väggar och valv som är vitmenade ska även fortsättningsvis 
putsas med kalkbruk och avfärgas med kalkfärg. 
 
Kalkmålningar 
Vid skador och eventuella förändringar av kalkmålningarna ska 
alltid en målerikonservator kontaktas för åtgärdsförslag.  
 
 

2.12.3. Inventarier 
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 skadeinsekter och rötsvamp.  
 
Bemålade äldre träinventarier får ej städas då detta kan orsaka 
skador. 
 
Vård- och skadebedömning av altaruppsats, triumfkrucifix, 
offerstock, träskulptur, psalmtavla, orgelfasad och läktarbarriär 
ska utföras av målerikonservator.  
 
Metall 

Vin eller vatten ska alltid hällas ur kalken/vasen efter användande 
och inte bli stående. 
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Föremålen ska hållas fria från damm och stearin.  
 
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. 
 
Försilvrade eller förgyllda föremål måste putsas försiktigt för att 
det tunna skiktet inte 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 ska vara så jämnt och torrt som möjligt varför förvaring i t 
ex. fönster är olämpligt. 
 
Textil 

Kyrkans textilier ska ses över regelbundet. Det är viktigt att 
textilierna hänger på väl anpassade galgar.  
 
Textilierna ska främst 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 tål ej 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. Ge textilierna 
skyddsöverdrag såsom kollekthåvar.  
 
Möss dras gärna till stearin. Förvara därför alltid stearin separat 
från textilier.  
 
Mal och änger äter textilt material, främst ull. Dessa bekämpas 
främst genom vanlig städning.  
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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 sist i vård- och underhållsplanen.  

Besiktningsanvisningar allmänt: 
 
Exteriört 
 
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 skador på plåten, saknas någon skifferplatta? 

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

Fönsterpartierna består av flera olika delar och material som är 
känsliga för vatteninträngning. Det är därför viktigt att kontrollera 
att vatten inte kan tränga in mellan murverk och båge. Kontrollera 
eventuella rostangrepp på järnfönster och rötskador på träfönster. 
Se även till att kittet är i god kondition och att det inte förekommer 
några trasiga glasrutor.  
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Portar / dörrar 
Vid besiktning av dörrar och portar ska en allmän kontroll av 
dörrblad, karm och gångjärn vad gäller kärvning, röt- och 
rostangrepp samt låsets kondition utföras.   

 
Interiört 
 
Besiktning av kyrkans invändiga delar skall göras periodiskt - 
minst en gång per år. Använd stege eller en enkel ställning för att 
inspektera exempelvis kyrkans kalkmålningar.  
 
Inventarier 
 
Vid genomgång av kyrkans inventarier är det viktigt att 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.  
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2.13. Förteckning över tryckta och otryckta källor samt 
personuppgifter 

 
Tryckta källor: 
 
Herrlin, Gunnar (red). Lunds stift i ord och bild. Stockholm. 1947.  
 
Rydbeck, Otto. Medeltida kalkmålningar i Skåne skyrkor. Lund. 
1904.  
 
Otryckta källor: 
 
Ritningsmaterial ATA. 
 
Arkivmaterial från Landsantikvarien i Malmöhus län.  
 
Arkivmaterial från pastorsexpeditionen i Hjärup.  
 

2005-06-09 Restaurator AB 



Underhållsplan för Särslövs kyrka  
Uppåkra församling  
 
2.14 Fotografier. Exteriör. Bild 1-19 
 
 

 
Bild 1. Särslövs kyrka från sydväst med torn, långhus och kor.  
 

 
Bild 2. Kyrkans torn uppfördes år 1862 medan långhus och kor har medeltida ursprung.   
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Bild 3. Kyrkan från öster med det rakt avslutade korpartiet i förgrunden.  
 

 
Bild 4. Korets och långhusets väggar är uppförda av gråsten med inslag av tegel.  
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Bild 5. Tornet med sin låga spira och karakteristiska 
trappgavlar är uppfört av gult tegel som slammats.  

Bild 6. Tornspirans tak är täckt med mörkgrå skiffer.  

  

Bild 7. Takfallen på kor och långhus täcks av 
svartmålad skivlagd plåt. 

Bild 8. Västporten och dess spetsbågiga portal. 
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Bild 9. Fasaderna bryts upp av stora rundbågiga fönsteröppningar. Långhustes södra fasad. 
 

               
Bild 10.  Fönstren utgörs av spröjsade gjutjärns-           Bild 11. Spår av äldre avfärgning i grått och gult i 
fönster med enkelt glas.                                                  fönsteromfattningarna.   
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Bild 12. Detalj av fönster.  Bild 13. Tornets västfasad med huvudentré och 

fönsteröppningar.  
  

Bild 14. Korets östfasad pryds av dekorativa 
blinderingar. 

Bild 15. Korets norra fasad.  
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Bild 16. Korets dörr utgörs av en enkel bräddörr med 
liggande panel.   

Bild 17. Vatten från tornet leds ner via vattkupor till 
långhusets hängrännor och stuprör.  

  

Bild 18. Flera av stuprören är försedda med lövsamlare i 
plast.  

Bild 19. Några av stuprören leder vatten ner till brunnar.  
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2.15 Fotografier Interiör. Bild 20-74  

 

 
 
 
 
 
 
 

Bild 20. Kyrkans besökare träder in genom västentrén i 
vapenhuset.  

Bild 21. Vapenhusets södra vägg upptas av ett förråd och en 
trappa upp till tornet.  

  

 
Bild 22. Trappan är målad i ekimitation med dekorativt 
räcke och svarvad handledare.  

Bild 23. Golvet i vapenhuset är belagt med gult 
 och rött tegel. 
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Bild 24 I vapenhuset förvaras bl.a. kyrkans värdeskåp och flera äldre inventarier.  
  

Bild 25. Entrédörren från vapenhus till långhus. Till 
vänster syns kyrkans gamla offerstock.  

Bild 26. Vapenhusets västra vägg bryts upp av två 
spetsbågiga fönster.  
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Bild 27. Tornrummet nås via en lucka från vapenhuset. 
Dörren till vänster leder in till långhusets vind.  

Bild 28. Tornrummets sydvästra hörn med fönsterparti 
mot väster.  

  

  
Bild 29. Tornrummets tak.  Bild 30. På tornrummets norra vägg leder en trappa 

upp till klockrummet.  
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Bild 31. I tornrummet förvaras bl.a. en äldre pelare som 
burit upp läktaren.  

Bild 32. Här förvaras också en del äldre golvplattor.  

  

Bild 33. Klockrummets innertak och putsade 
tegelväggar.    

Bild 34. Den översta delen av de högresta ljudluckorna 
i klockrummet.   
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Bild 35. Klockbocken i klockrummet bär upp de två 
kyrkklockorna.  

Bild 36. Från klockrummet leder en stege upp till 
spiran.  

 

 
Bild 37. Vy över långhuset med koret i fonden.  
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Bild 38. Vy över långhuset och orgelläktaren.  
 

 
Bild 39. Långhusets norra vägg i den andra travén.  
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Bild 40. Orgelläktarens barriär, orgel och orgelfasad.  
 

  
Bild 41. Långhusets stjärnvalv.  Bild 42.  Predikstol och dopaltare i långhusets södra 

del. 
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Bild 43. Trapphuset inrymmer trappan upp till läktaren 
samt ett mindre förråd.  

Bild 44. Fönstren i långhus och kor utgörs av enkla 
spröjsade järnfönster.  

  

 
Bild 45. Mittgången i långhuset är belagd med vita och 
svarta Viktoriaplattor.  

Bild 46. Golvet i bänkkvarteren utgörs av ett nylagt 
furugolv som försetts med ventilation.  

  

2005-06-09 Restaurator AB 



Underhållsplan för Särslövs kyrka 
Uppåkra församling  
 

Bild 47. Koret mot öster med dess magnifika 
altaruppsats.  

Bild 48. Korets norra vägg.  

  

Bild 49. Utrymmet bakom altaruppsatsen används 
som sakristia.  

 Bild 50. Korets golv är belagt med terazzoplattor. 
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Bild 51. Korets kalkmålningar är målade av den s.k Harriemästaren under slutet av 1400-talet och föreställer 
de åtta apostlarna. Från vänster: Andreas och Jacob d.ä i den södra valvkappan. 
 

 
Bild 52. Apostlarna Johannes och Simon i korets västra valvkappa. 
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Bild 53. Apostlarna Judas och Bartholomeus i korets norra valvkappa.  
 

 
Bild 54. Apostlarna Petrus och Paulus i korets östra valvkappa.  
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Bild 55. Spår av kalkmålningar i långhuset från början 
av 1400-talet.  Här strax intill triumfbågen. 

Bild 56. Kalkmålningar i långhusets första travé. 

  
  

  
Bild 57. Långhusets vind. Taket bärs upp av 
sammanlagt 13 takstolar.  

Bild 58. Långhusets valvkupor är på ovansidan försedda 
med stenar längs valvribborna.  
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Bild 59. Gavelröstet mot koret med tydliga spår av  
tidigare bjälkar i tegelmurverket.   

Bild 60. Plåttaket är spikat direkt i läkten.  

  

  
Bild 61. Delar av takstolarna i långhuset har medeltida 
ursprung.  

Bild 62. Den huvudsakliga konstruktionen är takstolar 
med två hanband samt långrem.  
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Bild 63. Takfönstret på långhusets norra takfall.  Bild 64. Den mittersta delen av långhusvinden upptas 

av den kraftiga skorstensstocken som förgrenar sig i 
två kanaler.  

  

Bild 65. Korets vind. Takstolen är troligtvis från 
valvslagningstiden.  

Bild 66. Korets tak bärs upp av sammanlagt 7 takstolar 
av ek.  
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Bild 67. Korets saxtakstolar har en sinnrik konstruktion 
med ett flertal stöttor. 

Bild 68. Koret nås via en öppning i långhusets östra 
gavelröste. 

  

  
Bild 69. En äldre lagad spricka på det östra gavelröstet har 
försetts med ett horisontellt dragjärn. Koret.  

Bild 70. Ovansidan av kryssvalvet i koret.  

 
 
 
 
´ 
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Bild 71. Kyrkans el-central är inrymd i ett av skåpen i 
vapenhuset.  

Bild 72. Avslaget lock på kontakt på orgelläktaren.  

  

Bild 73 Klockringningsautomatiken på klockrummet.   Bild 74. Fläktmotorn till orgeln på långhusvinden.  
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2.16 Fotografier. Inventarier Bild 75-111    
  

  
Bild 75. Kyrkans altare har kvar sin ursprungliga medeltida 
placering i koret.  

Bild 76. Dopfunten av gjuten cement tillverkades  i slutet av 
1800-talet av Skånska Cementgjuteriet.  

  

 

 
 
 
 

Bild 78. Altarringen sattes in i koret under slutet av 1800-talet. 
 

Bild 77. Kyrkans altaruppsats med ursprungliga delar från år 
1604. Bildframställningarna tillkom på  1700-talet.   
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Bild 79. Predikstolen ritade år 1872 av Söderlund.  Bild 80. Bänkinredningen har byggts om under flera 

tillfällen under 1900-talet och är nyligen renoverad.  
 

Bild 81. En äldre psalmtavla pryder väggen bredvid 
triumfbågen i långhuset.  

Bild 82. Den stora klockan är gjuten i Sheffield år 1860. 
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Bild 83. Den lilla klockan är gjuten i Sheffield år 1882. Bild 84. Kyrkans orgel är tillverkad av A Magnusson i 

Göteborg.  

 

 
 
 

Bild 86. De två kollektskoporna från 1600-talet och hänger 
idag på väggen i vapenhuset. 

Bild 85. Triumfkrucifixet är tillverkat på 1400-talet men 
kraftigt restaurerat på 1900-talet.   
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Bild 88. Dopfatet från 1500-talet har bildmotiv i botten med 
syndafallet. 

Bild 87. Kristusfiguren på dopaltaret är från 1700-talet.  
  

 
Bild 89. På tennstopet är ingraverat årtalet 1796.  Bild 90. De två ljusstakarna av malm från 1600-talet är 

placerade på altaret.  
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Bild 91. Ljusstakar av mässing med vridna skaft är från 
1800-talet.  

Bild 92. Den stora sjuarmade ljusstaken av 
mässing skänktes till kyrkan år 1910.  

  

 
Bild 93. Ljusstakar av tenn med rund fot och profilerade 
skaft.  

Bild 94. Dopkannan med dekorativa blad- och 
blomstermotiv.  
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Bild 95. Ljuskronan av mässing är tillverkad i början av 
1900-talet.  

Bild 96. Lampetten i vapenhuset är av gjuten 
koppar.  

 
 
 
 

 
Bild 97.  Dopskålen av silver är tillverkat år 1961. 

 Bild 98. Vaserna av pressat silver är tillverkade år 
1962.  
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Bild 99. Det gröna antependiet pryds av ett kristusmonogram 
samt kors.  

Bild 100. Altarbrunet med dekorativa applikationer är 
komponerat  av Inger Björklund år 1974. 

  
  
 
 
 

Bild 101. Det blå altarbrunet pryds av ett lamm samt ett 
hjulkors och en törnekrans. 

 
 Bild 102. Mässhaken i vit damast med broderat kors på 

bakstycket.  
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Bild 103. Två av kyrkans stolor i grönt och vitt med 
broderade kors.  

Bild 104. Predikstolskläde i vitt med rött kors och strålglans.  

 
 

      
Bild 105. Predikstolskläde i grönt tyg med broderier i 
gult, guld och brunt.  

Bild 106. Predikstolskläde i blått med kristusmonogram omgivet 
av Alfa och Omega.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2005-06-09 Restaurator AB 



Underhållsplan för Särslövs kyrka 
Uppåkra församling 
 
 
 

  
Bild 107. Kollekthåv med påse av rött tyg.  Bild 108. Kollekthåv med påse i ljust tyg.  
  

  
Bild 109. Offerstocken av järnbeslagen ek med kraftiga 
beslag är placerad i vapenhuset.  

Bild 110. Kyrkans värdeskåp är placerat i vapenhuset.  
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Bild 111. Textilierna förvaras i ett litet trångt skåp i vapenhuset.   
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Bild 124. Rostsprängning i kombination med tung dörr 
har orsakat putsskador vid entrédörren i vapenhuset.  

Bild 125. Kraftig saltsprängning och färgflagning 
förekommer på vapenhusets södra vägg.  

  

 
Bild 126. Längsgående spricka i en av fönsterbänkarna i 
långhuset.  

Bild 127. Färgflagning på läktarbarriären.  
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Bild 128. Kraftig sprickbildning i triumfbågens hjässa.  Bild 129. Missfärgning av fönsterbänk efter rinningar från 
fönstret i koret.  

 

 
Bild 131. Färgflagning på insidan av läktarbarriären. 

Bild 130. Färgflagning och skador på kitt i koret.   
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Bild 132. Sättningsskador i anslutning vägg och golv på 
orgelläktaren.  

Bild 133. Kraftiga putsskador och lagningar på 
tornrummets fönsteromfattning.  

  

  
Bild 134. Kraftigt putsbortfall på den södra och västra 
väggen i tornrummet.  

Bild 135. Putsskador och lagningar i klockrummet.  
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Bild 136. Plåttaket har släppt från läkten på långhusets 
södra takfall.  

Bild 137. Förbindning som släppt i en av takstolarna på 
långhusvinden.  

  

  
Bild 138. Lös förbindning på korvinden.  Bild 139. Skräp efter fågelbon på korvinden.  
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Bild 141. Omfattande spår av hål efter strimmig trägnagare 
är synligt i orgelfasaden. Troligtvis äldre angrepp.  
 

Bild 140. Lucka som sprängts ur position på korvinden av 
ett fågelbo.  

 
  

Bild 142. Skador på pipor i orgelfasaden.  Bild 143. Kraftig färgflagning förekommer på hela 
altaruppsatsen.  
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Bild 144. Sprickor i altaruppsatsen.  
 

Bild 145. Färgflagning på nummertavlan. 
 

 
Bild 146. Spricka i en av altaruppsatsens pannåer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 147. Färgflagning på triumfkrucifixet. 
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Bild 148. Materialbortfall, sprickor och smärre 
färgflagning förekommer på träskulpturen. 
 

Bild 149. Den ljusa kollekthåven uppvisar skador i 
tyget. 
 

Bild 150. Båda kyrkklockorna rostar kraftigt på såväl in- 
som utsidan.  
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2.17 Fotografier. Skador. Bild 112-123.  
 

  
Bild 112. Färgflagning förkommer allmänt på kyrkans 
fasader, framförallt på tornets södra fasad.  

Bild 113. Putsskador är synliga på långhusets södra 
och norra fasad.. Skadorna tyder på dålig vidhäftning 
av spritputsen.  

 
Bild 114. Putsskador i anslutning till 
fönsteromfattningarna på långhusets södra fasad.  

Bild 115. Äldre lagning av murverket med ankarjärn 
samt missfärgningar på långhusets södra fasad. 
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Bild 116. Kraftig färgflagning förekommer på plåttaken.  Bild 117. Antydan till fuktskadat färgskikt på tornets södra 
fasad. 

  

  
Bild 118. Smärre färgflagning förekommer på tornets sockel. Bild 119. Frostsprängning av markputsen och trappan på 

tornets västra fasad.  
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Bild 120. Sprickor i anslutning till fönstren på tornets 
västra fasad.  

Bild 121. Kraftiga skador förekommer på tornfönstrens 
mittposter som provisoriskt lagats med hönsnät.  

  

Bild 122. En trasig ruta på en av korfönstren.  Bild 123. Kraftig färgflagning förekommer på stuprören.  
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2.18 Ritningar 
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2.19 Checklistor 
 
CHECKLISTA FÖR KYRKANS KONTINUERLIGA SKÖTSEL 
EXTERIÖR 
Byggnadsdel Punkter att kontrollera 

 
Intervall 
 

Underhållsinstruktioner 
 

Egna anteckningar 
 

Besiktnings
-datum 
 

Taktäckning  Skador/korrosion på 
takplåt 

 Plåtens läge 
 Takskifferns läge och 

skifferspikens kondition  
 Läckage 

Kontinuerligt, i 
synnerhet i samband 
med storm eller oväder 

Kontrollera så att plåten sluter 
tätt mot läkten. Eventuellt 
läckage åtgärdas.   
Vid behov komplettera 
omedelbart saknade 
skifferplattor med likvärdiga. 
Taken kan delvis kontrolleras 
från tornet eller från takfönstren. 
I övrigt användes stege eller 
skylift. 

  

Plåtavtäckningar  Bucklor och otätheter, i 
synnerhet i skarvar. 

 Korrosion 
 Övriga skador 

1 ggr/år Otätheter åtgärdas snarast. Vid 
behov kontakta plåtslagare för  
åtgärdsförslag 

  

Putsfasader och 
tornets sockel 

 Färgflagning 
 Putsbortfall 
 Sprickor 
 Missfärgningar 

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

  

Avvattning  Löv och annat skräp i 
rännor och stuprör.  

 Infästningar och skarvar 
 Korrosion 

1 ggr månad under 
hösten. I övrigt vid 
behov.  

Rensa rännor och rör och täta 
eventuella läckage i skarvar.   
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Byggnadsdel Punkter att kontrollera 

 
Intervall 
 

Underhållsinstruktioner 
 

Egna anteckningar 
 

Besiktnings-
datum 
 

Fönster  Trasiga glasrutor. 
 Korrosion 
 Tätning mellan båge 

och anslutning mot 
mur 

 Kittning 

2 ggr om året. Trasigt glas bytes 
omgående.  
 
Järndelar målas vart 5 år. 
 

  

Dörrar/portar  Tätning mellan karm 
och murverk samt 
vid tröskel.  

 Kontroll av gångjärn, 
låsanordning etc. 

 Rötskador och 
sprickor i karm och 
dörrblad.  

 Färgflagning.  
 

Vart 5: år. I övrigt vid 
behov.  

Ommålning beräknas till 
vart 5-10 år. 

  

Trappor  Fogar 
 Sprickor  

1 ggr/år Öppna eller lösa fogar 
kompletteras. Sprickor 
lagas. 

  

Ljudluckor  Täthet mellan karm 
och murverk 

 Luckornas 
stängning 

 Panelens kondition 

1 ggr/år Kontrollera att 
ljudluckorna går att 
stänga och öppna. 
Åtgärda eventuell otäthet. 
Ommålning av innerpanel 
vart 5-10 år.  
 

  

 
 
 
 

2005-06-09  Restaurator AB 



Underhållsplan för Särslövs kyrka 
Uppåkra församling  

 
 
 
CHECKLISTA FÖR KYRKANS KONTINUERLIGA SKÖTSEL 
INTERIÖR  
 
Byggnadsdel Punkter att kontrollera 

 
Intervall 
 

Underhållsinstruktioner 
 

Egna anteckningar 
 

Besiktnings- 
datum 
 

Väggar  Sprickbildningar 
 Vittring 
 Färgflagning 
 Putsnedfall 
 Bom 
 Svärtning 

 

Kontinuerligt Dokumentera sprickor och 
skador. Vid behov 
kontakta sakkunnig för 
skadeanalys och råd. 

  

Golvplattor (tegel och 
cementplattor) 

 Skadade golvplattor 
 Smuts 
 Fogning 

1 ggr/år 
Kontinuerlig 
städning enligt 
anvisningar i u-plan. 

Ersättningsplattor kan vara 
svåra att finna varvid vissa 
skador får accepteras.  
Reservplattor till koret 
finns i tornrummet.  
 

  

Brädgolv i bänkkvarter  Smuts 
 Eventuella skador 

Kontinuerlig 
städning  
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CHECKLISTA FÖR KYRKANS KONTINUERLIGA SKÖTSEL 
INVENTARIER 
 
Byggnadsdel Punkter att kontrollera Intervall 

 
Underhållsinstruktioner Egna anteckningar Besiktnings- 

datum 
 

Träinventarier 
(bänkinredning, 
läktarbarriärer, 
predikstol, altaruppsats 
mm) 

 Smuts och damm 
 Sprickbildning 
 Färgflagning 
 Mekaniska skador 
 Skadedjursangrepp 
 Fukt och mögel 

 
 

Kontroll: 1 ggr/år 
 
 
Städning: 1 ggr/år 

Smuts och damm tas bort 
försiktigt med ex 
dammvippa. OBS! gäller ej 
altaruppsats som ej får 
dammas. Vid 
sprickbildning, fuktfläckar 
eller andra skador bör 
genast en 
målerikonservator 
kontaktas.   
 

 
 
 

 
 

Textilier  Mekaniska skador 
 Missfärgning 
 Smuts 
 Skadedjursangrepp 

1 ggr/år Besiktning av 
textilkonservator vart 5:e 
år eller vid uppkomna 
skador.  

  

Kyrksilver och övriga 
metallföremål 
 

 Missfärgningar 
 Smuts- och fettfläckar 
 Bucklor och hål 
 Korrosion 

1 ggr/år Kyrksilver och 
metallföremål putsas  
1 ggr/år och rengöres vid 
behov. Vid skador 
kontakta silversmed. 
Använd handskar vid 
hantering.  

  

Ljuskronor i mässing  
 

 Bucklor 
 Smuts 
 Upphängningsanordning 

1 ggr/år Smuts borttages försiktigt. 
Upphängningen 
kontrolleras. Skador 
åtgärdas av metall-
konservator. Putsmedel 
användas med måtta.   

  

Kyrkklockor  Skador på insidan av 
klockorna och på kläppen

Översyn 1 ggr/år Båda kyrkklockorna 
uppvisar kraftig korrosion.  
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CHECKLISTA FÖR KYRKANS KONTINUERLIGA SKÖTSEL 
TEKNISKA INSTALLATIONER 
 
Tekniska system
  

Punkter att kontrollera Intervall 
 

Underhållsinstruktioner Egna anteckningar  
 

Besiktnings- 
datum 
 

Ventilation • Kondens på fönster 
• Kontrollera RF 
 

 

Under värmesäsong 
 
 

Höja innetemperatur eller 
vädra mer 
 

  

Uppvärmning 
 
 

• Radiatorer Månadsvis 
Inför värmesäsong 

Notera förbrukning, 
jämföra 
 

  

El-försörjning 
 

• Kontrollera säkringar 
 

• Göra el-revision 
 

1 ggr/månad under 
värmeperioden 
1 ggr/6 år 

Notera vilka grupper där 
fel sker 
Åtgärda noterade fel 

  

Säkerhetssystem 
 
 
 

• Åskskydd 
• Brandvarnare 
• Brandskydd 

Vid el-revision 
2ggr/ år 
Enligt 
räddningstjänsten 

Mäta motstånd i jordtag 
Kontrollera funktionen 
Funktion av utrymnings-
skyltar, handbrand-
släckare och brandfiltar 
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