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Tilstandsvurdering

KBV/CHA

Højerup kirke
Fr.nr. 3729:10

HISTORIE
Kirken er sandsynligvis opført i slutningen af 1200tallet. Tårnet, våbenhuset og sakristiet et tilføjet i slutningen af 1400-tallet. Kirken er bygget af kridtstenskvadre, som er skåret ud af klinten. Nedbrydningen af
kysten medførte i 1928 et stort skred, hvor koret faldt i
havet. Kirken blev opgivet som sognekirke, men bevaret
som fortidsminde og sikret mod yderligere nedbrydning
ved kystsikring og en støttemur.

SIGNIFIKANS - BEVARINGSVÆRDI
Fortidsmindets signifikans er høj. De bærende bevaringsværdier knytter sig til den velbevarede helhed med
kirken omgivet af kirkegården beliggende yderst på klinten, og den dramatiske kamp mellem kultur og natur, der
understreges af det manglende kor. Kirken er en velbevaret unggotisk kridtkvaderkirke med sengotiske tilbygninger. Kirkens enkelte elementer står stort set som ved
opførelsen, kun er vinduernes udformning ændret. Tagværket over skibet er et af de ældste bevarede stejltage.
Det sengotisk inventar omfatter alteropsats, prædikestol
og en kirkedør af Køgemesteren

Højerup kirke fra P-plads

ADMINISTRATION
Kirken og dens omgivelser forvaltes og vedligeholdes af
den selvejende institution Selskabet Højeruplund. Det
økonomiske grundlag herfor er delvist baseret på indtægterne fra parkeringsafgiften

ADGANGSFORHOLD
Besøg
Kirken står i sommerperioden åben for besøgende.

Set fra syd

Vejskiltning
Skilt med Sct. Hanskors i Store Heddinge

Parkering
Parkering til mange biler og busser ca. 50 m fra kirken.
P-afgift for personbiler 30 kr.

Information
Skilt om kirkens historie sat af Selskabet Højeruplund
og en udstilling af foto og avisudklip fra nedstyrtningen
af koret i våbenhuset.

Adgangsveje
Adgang fra P-plads ad sti til kirkegården ca. 50 m.

Kirkens nordside
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PLEJE
FORMIDLENDE
Kirkegård og omgivelser er velplejede.

BEVARENDE
Nyopvækst af buske tæt på kirken og kirkegårdsmuren skal holdes nede.
Kirkens gulve bør løbende renholdes for blade, grus
og småsten fra færdslen af besøgende i kirken og som
slider på gulvbelægningen.

ØKONOMI
Årlig pleje og rengøring

30.000
P-plads med betalingsanlæg

TILSTAND
Kirken
Våbenhus:
RØD
Østmuren har gennemgående revne og østmuren og
den østlige del af sydmuren har meget løst murværk
udvendigt. Rustne jernankre øverst i nordmuren
sprænger murværket. Øst- og sydmurens murværk,
samt dørsmigens false bør luses og fuges. Bemærk at
kridtstensbåndet i våbenhusets østmur muligvis er et
savtandsbånd, hvilket man ved istandsættelsen bør
tage hensyn til (bør undersøges).
Tagskæg over våbenhusets østvæg har mange knækkede sten, som leder vand ind i muren. Vestre tagflade har min. 5 knækkede tagsten.
Indvendig er der er flere kraftige revner i øst- og
sydmuren. Østvæggen har smuldrende fuger og fugt
nederst.
I gulvet foran døren til skibet er der slidt et dybt hul.

Våbenhus gavl

ØKONOMI
2 mand i 4 uger
Stillads (Tag og gavl)

140.000
20.000

GUL
Indvendig er der mindre revner i vestmuren. Udvendig løse fuger i fundament. Fuger repareret med cementmørtel bør erstattes med Kalkmørtel.
ØKONOMI
2 mand i 2 uge

70.000

Skib
RØD
Østgavlen har udvendig i korbuen løse fuger. Skjoldbuens nordlige del har revne og flere sprængte sten
pga. jernanker. I resterne af korets sydlige skjoldbue
mangler den øverste sten og i enderne af de afbrudte

Våbenhus østmur
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kormure smuldrer fugerne.
Fugerne i den tilmurede triumfbue smuldrer.
I sydøstre stræbepilles aftrapninger er hjørnedækstenene skadet og mangler delvis.
Inddækningen til våbenhustag i skibets sydmur samt
sakristitag i skibets nordmur, har sluppet og mørtlen
er revnet. Fugerne under tagremmen i skibets nordmur smuldrer.
På sydsiden af skibets tag er tagstenene i tagskægget
over våbenhuset knækkede. 6 rækker øst for og 3
rækker ovenfor tagvinduet ligger et mindre parti tagsten noget uregelmæssigt (bør gås efter). Gavlinddækningen på sydsidens østre sternbræt mangler.

Våbenhus nord

Indvendig ses en kraftig tværgående revne i loftet og
i begge skibets langvægge både over og under de østlige vinduer. Der er desuden revner i sydøsthjørnet,
over vinduet øst for indgangsdøren, i tårnbuens stik
og langs skorstenen, der er indmuret i vestmuren. I
døren mellem skib og våbenhus er murværket i den
øvre anslagsfals i opløsning.
I skibets tagrum er 4. spær fra øst flækket i toppen,
knækket lige over nederste hanebånd og er flækket på
langs herunder. Dette er tilsyneladende en gammel
skade, som er sikret ved etablering af det langsgående
underslag. Tagværket bør gennemgås for skader, der
har betydning for konstruktionens stabilitet.
I skibets vestgavl er en lodret gennemgående revne
over døren, som bør fuges, så evt. bevægelser kan
følges.

ØKONOMI
2 mand i 6 uger
210.000
Stillads
60.000
Undersøgelse af tagværkets trækonstruktion 10.000
Mulig sikring af spær
30.000

Korbue ude

GUL
Gulvet, der er af kridtsten er meget slidt og bør beskyttes af et trægulv.
I tårn og skibs tagrum bør gulv og tagværk rengøres.
Taget mangler understrygning.

ØKONOMI
2 mand i 2 uge
Etablering af nyt trægulv

70.000
?

Kalkmalerier
GUL
Ned over kalkmalerierne er der striber efter algedannelser pga. tidligere vandindtrængen (alger er i 2011
stadig grønne – aktive?), bør fjernes og løse partier
sikres. Bør eftergås af konservator

Nordre tagflade med lunker
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ØKONOMI
Skal prissættes af konservator

Sakristi
RØD
Nederst i østre dørsmig i nordmuren er fugerne i opløsning.
Indvendig er der meget fugt nederst i alle tre vægge.
Udluftningen under trægulvet bør efterses og sikres.

ØKONOMI
2 mand i 1uge
Etablering af udluftning

35.000
10.000

Skibets tagværk

GUL
Udvendigt er murværket i sakristiets østmur op til
skibets stræbepille meget våd. I nordmurens sokkel,
vest for døren og omkring gavllemmen ind til tagrummet er der løse eller manglende fuger. Ligeledes
mangler der fuger i vestre gavlkams afdækning og i
vestmurens sokkel.
Indvendig er der i øst og vestvæggene revner både
over og under vinduerne, desuden er der revner langs
skjoldbuer og ribber.
Østvinduet bør males.

ØKONOMI
2 mand i 2 uger
Stillads

70.000
20.000
Skibets indvendige nordmur med kalkmalerier

Tårn og trappehus

RØD
Vinduer og glamhuller har alle større eller mindre
skader i sålbænkene, som bør udbedres. Flere steder
er murværket under åbningerne påvirket af indtrængende vand og bør ligeledes udbedres.
Nederste tårnrum:
Nederst i nordvæggen og i den nordlige del af vestvæggen er der fugt.
Mellemste tårnrum:
I vestmuren er en udbuling og en gennemgående lodret revne.
Øverste tårnrum:
Bunden i søndre og vestre glamhul har smuldrende
og manglende fuger.
2 mand i 4 uger
Stillads

140.000
50.000

GUL
I tårnets nordmur er der en revne i gesimsen over
glamhullet. I den vestre gavl er der lige under kammene ødelagte fuger.

Sakristiet, set fra nord
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Den vestligste sten i tagskægget både på tårnets sydside og på tårnets nordside er knækket.
Nederste tårnrum:
I nordre hvælvkappe i hvælvkappens tilslutning til
væggen er der revner.
Øverste tårnrum:
Fugerne i de indvendige vægge smuldrer og mangler
stedvis til en vis dybde, på gavlenes indersider antager fugernes nedbrydning et mindre omfang.
2 mand i 1 uge
Stillads (under rød)

35.000
0

I (tårnets) murværk er der mange bomærker (stenhuggermærker) og andre figurer hugget og ridset i
kridtstenene. Disse mærker bør registreres.
Trappehus:

RØD
Løs fuge/ åben fuge mod skib. I nordvesthjørnet er
der revner i mur og sokkel. I tagskægget smuldrer
understrygningen.
Indvendig:
Minimum to af spindeltrappens trætrin er løse.
I trappens trinbærende stik er fugerne i opløsning og
enkelte steder i murværket op mod spindlen er fugerne revnet/løse.
2 mand i 1 uge

Tårn og trappehus, set fra nord

35.000

Taget generelt:
I sakristiets tag og et enkelt sted i skibets sydlige tagflade ses lunker, der tyder på svage lægter.

Kirkegårdsmuren
RØD
Afdækningen på kirkegårdsmurens gamle del har
smuldrene og manglende fuger, som lader vand trænge ind.
Sydmuren:
På inderside er flere partier på i alt ca. 11 m i opløsning Murværket er sandsynligvis frostsprængt og truer med sammenstyrtning. På ydersiden er der enkelte
revner og smuldrende fuger.
Hjørnet mellem det skrå murforløb og vestmurens
sydligste del er væltet ud.
Vestmuren:
Gang- og kørelågens murede piller har løse og manglende fuger og portenes jernhængsler sprænger murværket.
I den nordlige, nye del af vestmuren og i nordmuren

Tårntrappen
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er mørtlen dårlig, meget lerholdig, og smuldrer voldsomt.
Nordmuren:
Størstedelen af nordmuren, omkr. 24 m er væltet,
bl.a. som følge af store træer, der har sprængt murværket. Den resterende del af nordmuren, vestligst
hælder udad.
Østmuren nord for kirken:
I afdækningen er nederste række tagsten knækket,
hvilket leder vand ind i muren.

ØKONOMI
2 mand i 10 uger
Genopsætning af nordmur. 2 mand i 6 uger

350.000
210.000

Kirkegårdens vestmur, nordlige del

GUL
På syd, vest og nordmuren er det nederste skifte over
jordoverfladen løst på lange forløb. I østmuren nord
for kirken er enkelte løse sten og fuger nederst.
I vestmuren syd for porten er der enkelte revner og
manglende fuger.

ØKONOMI
2 mand i 8 uger

280.000

Tilslutningen mellem kirkegårdsmur og våbenhus har
åbnet sig med min. 1-2 cm siden istandsættelse i
1990. Overfor dette sted, i sydmuren øst for indgangen, er der en lodret revne. Muren bør sikres med
supplerende fundering.

ØKONOMI
2 mand i 3 uger

105.000
Kirkegårdsmuren nedbrydes p.g.a. manglende afdækning

Støttemur mod havet
RØD
Kalkstensmuren der beklæder betonmuren nedenfor
kirken mangler fuger og enkelte sten er stærkt forvitrede.
Gelænderet på balkonen er rustent og visse steder
stærkt tæret, bl.a. ved nedstøbningerne.

ØKONOMI
2 mand i 4 uger
Hængestillads
Istandsættelse af gelænder

140.000
50.000
20.000

GUL
Undersøgelse af betonmur og jernankre, der sikrer
kirken mod udskridning og eventuel yderligere sikring af våbenhus og kirkegårdsmur sydøst for kirken.

ØKONOMI
Ingeniør

60.000
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Kystsikring
GUL
Vedligeholdelse af kystsikring med stenforing

ØKONOMI
Stenfisker

300.000

Formidling
Det bør overvejes, at formidle kirkens bygningshistorie, kalkmalerier og inventar
Støttemuren mod havet med løse fuger

ØKONOMI
Nyt skilt

30.000

BUDGET I ALT
Formidling
Nyt skilt

30.000

Pleje
Almindelig pleje årligt

30.000

Restaurering
Rød
Kirke
Kirkegårdsmur
Støttemur mur mod havet

Rød i alt

740.000
560.000
210.000

1.510.000

Gul
Kirke
Kirkegårdsmur
Kalkmalerier
Støttemur
Kystsikring

265.000
385.000
?
60.000
300.000

Gul i alt

Kystsikring

1.010.000

Samlet istandsættelse
Rød:
Gul:
Blå:

2 mand i 30 uger
2 mand i 18 uger
2 mand i 0 uge

Håndværkerpriser i alt
Projektering og dokumentation 35%
Uforudset 20%

Restaurering i alt

1.510.000
1.010.000
0.000

2.520.000
882.000
504.000

3.906.000

Besigtiget
21-11-2014 af Kjeld Borch Vesth
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