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Tilstandsvurdering
Højerup Kirke
Adgangsforhold
Vejskilt
Skilt med Sct. Hans kors i Store Heddinge
P

P-plads til mange biler og busser, P-afgift 20 kr.

Skilt

Ingen skiltning på stedet, men flere gamle avisudklip i glasrammer i
våbenhus om nedstyrtningen i 1928.

Pleje
Bevaring

Formidl.

Der gror buske tæt på sakristiets vestmur og ved våbenhusets
østmur. Store træer og enkelte buske står meget tæt på kirkegårdsmuren.
Gamle kirkegårdsplanter nord for kirken dækker for indblik til
kirken. Græsarealer er pænt slået.

Tilstandsvurdering
Kirken
Hovedsagelig i god stand.
Gult

I sakristiets tag og et enkelt sted i skibets sydlige tagflade ses lunker
der tyder på svage lægter.
Skibets østgavl og korets nordvesthjørne, løse fuger ude og inde
Tårnets trappehus, løs fuge mod skib og revne i nordvesthjørne
Sakristi, revner og løse fuger over vinduer ude og inde
Våbenhus, revner og løse fuger over dør ude og syd og østvæg
inde samt over vestvindue ude og inde.
Skib inde gulv i kalksten meget slidt.
Mulig vådt parti på loftet i sydvestre hjørne.

Rødt

Tag, knækkede sten i tagskæg over våbenhus.
Falsen over døren mellem skib og våbenhus meget løs.
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Våbenhusets østmur har gennemgående revne og meget løst murværk ude.
Tagskæg over våbenhusets østvæg mange knækkede sten leder
vand ind i muren.
Kalkmalerier
Striber efter algedannelser p.g.a. tidligere vandindtrængen bør fjernes og løse partier sikres.
Kirkegårdsmuren
Trænger vedligeholdelse.
Gult

På syd, vest og nordmuren er det nederste skifte over jordoverfladen løst på lange forløb.
Tilslutningen mellem mur og våbenhus har åbnet sig med ca. 6
mm siden istandsættelse i ????.

Rødt

Sydmur inderside, et parti på ca 5 m er frostsprængt og truer med
sammenstyrtning.
Nordmur, to partier på hver ca. 5 m er sprængt af store træer, truer
med sammenstyrtning.

Udgifter til istandsættelse overslag:
Rødt

Gult

Våbenhus sydmur med tagskæg og stik over dør:
1-5 uger
Kirkegårdsmur
4 uger
Kirke div. skader
3-4 uger
Kirkegårdsmur
8 uger

30-150.000
120.000
120.000
250.000

Kalkmalerier:
Bør eftergås af konservator
Istandsættelse

5.000
300.000

i alt

950.000
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Sandsynlige kommende udgifter
Vedligeholdelse af skystsikring
Sikring af våbenhus og kirkegårdsmur mod nedstyrtning
Understrygning af tag
Tilbageskæring af bevoksning på kirkegård
Kjeld Borch Vesth

300.000
800.000
200.000
90.000
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