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Sövestads kyrka                                                                                                   
(febr 1990) 
 
Av Jes Wienberg 
 
 
Inledning 
 
Sövestad kyrka nämns inte i medeltidens skriftliga källor, men den 21 maj 1085 
skänkte Knut den helige ett halvt bol i Sövestad "som Skore betalte for sin fred" till 
domkyrkan i Lund (1). Carl G Brunius antecknade på 1840-talet att kyrkan var helgad 
åt S:ta Anna och att ett kapell enligt en gammal sägen först år 1400 uppfördes i denna 
skogsbygd (2). Socknen hade 1569 60 tiondegivare, mottog 6 mark i offer och 
betalade 13 skilling i cathedraticum (3). Efter ansökan fick Iver Krabbe till Jordberga 
och Krageholm 1649 jus patronatus till kyrkan (4). 
 Sövestad kyrka ligger i socknens sydöstra del på en låg höjd centralt i byn som i 
nyare tid udvidgats mot norr och sydväst (5). 
 Kyrkan består nu av en romansk kärna med absid, kor och långhus (fas 1), där 
långhuset fick valv på 1300-talet (fas 2), en sengotisk västförlängning och sannolikt 
också ett sengotiskt vapenhus vid sydsidan (fas 3) samt ett västtorn möjligtvis också 
sengotiskt från 1500-talet (fas 4). Absiden blev på 1720-talet omgjord till sakristia (fas 
5), medan vapenhuset kom att fungera som ett tvärskepp till kyrkorummet omkring 
1854 (fas 6). 
 Vid restaureringen 1885-86 framkom och borttogs kalkmålningar från tre perioder; 
romanska i absidens valv och triumfbågen, sengotiska omkring 1500 (därav 
dateringen av fas 3) i långhusets och västudvidgningens valv samt på sydväggen i 
långhusets första valvtravé och slutligen efterreformatoriska kalkmålningar, möjligen 
från 1600-talet, på korets nordvägg. Dessa kalkmålningar är nu endast kända genom 
Georg J:son Karlins kopior och anteckningar (6). 
 Av de medeltida inventarierna finns delar av två romanska dopfuntar bevarade. De 
övriga inventarierna är efterreformatoriska. 
 
 
Kyrkan före 1300 
 
Den romanska kyrkan bestod av absid, kor och långhus. Absiden är utvändigt c:a 5,5 
m bred, koret c:a 5,8 m långt och 6,7 m brett, det ursprungliga långhuset c:a 13,5 m 
långt och 8,8 m brett. Långhuset var således cirka två gånger så långt som koret, vars 
yttermurar nästan ligger i flykt med med långhusets innerväggar. Murhöjden för 
absiden är nu c:a 4,3 m, för koret c:a 5,0 m och långhuset c:a 5,8 m. Murtjockleken i 
absiden är c:a 110 cm, i koret c:a 130 cm, i triumfmuren c:a 125 cm, i långhusets 
nordmur c:a 130-135 cm och i sydmuren c:a 140 cm. Murtjockleken i gaveln mellan 
kor och långhus är c:a 105 cm. 
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 Materialet i de romanska byggnadsdelarna är fältsten. Eftersom kyrkan nu är 
vitputsad kan det ursprungliga murverket endast iakttagas över valven i korets 
östgavel, i långhusets östgavel och i det översta skiftet i långhusets sidomurar. 
Långhusets östgavel är uppförd av obearbetade fältstenar i c:a 30 cm höga jämna skift 
med c:a 25-40 cm stora stenar och brett utstrukna fogar. Sidomurarnas översta skift 
har samma karaktär. 
 De romanska delarna vilar på en putsad skråkantsockel av sandsten. Sockeln har 
en nivåskillnad mitt på långhusets nordmur vilket kan bero på terrängförhållandena, 
och långhusets båda östhörn samt långhusets ursprungliga nordvästhörn är markerade 
med en utskjutande hörnsten, en så kallad "skåpfot". Sådana hörnstenar förekommer 
på flera skånska kyrkor och en bornholmsk kyrka, som tillskrivits "Carl Stenmästare" 
känd från Östra Herrestads kyrka (7). 
 Brunius noterade på 1840-talet att sydportalen var rundbågig med vågret fält, och 
att spår märktes efter en motsvarande ingång vid långhusets norra sida (8). Nu finns 
det inga synliga spår av romanska protaler eller fönster. 
 Absiden är täckt av ett sannolikt ursprungligt hjälmvalv, och koret täcks av ett 
ursprungligt, längsgående tunnvalv uppfört av små och stora fältstenar och 
kalkstensflis. Långhuset däremot bör ha haft ett platt trätak fram till den gotiska 
valvslagningen. 
 Delar av ett medeltida altarbord upptäcktes vid restaureringen 1956 liksom spår av 
ett kalkstensgolv som kan vara kyrkans ursprungliga golv. Ett murat gravvalv hade 
förmodligen avlägsnat de flesta resterna av detta golv. Altaret var då c:a 120 cm högt, 
c:a 150 cm brett og c:a 53 cm djupt, uppbyggt av kalkstenskvadrar utan bevarad altar-
skiva. Det var fogat och hade varit helt överputsat. Östdelen av altaret samt altarskivan 
togs förmodligen bort på 1720-talet, då en sakristia inrättades i absiden. Altaret kom 
då att ingå i en skiljemur i tribunbågen. Vid ombyggnaden fann man en blykapsel med 
reliker och påskrivna pergamensstrimlor som nu är försvunna (9). 
 Tribunbågen, som nu är igensatt med en skiljemur och utan spår av vederlag, var 
c:a 3,5 m bred och c:a 4,0 m hög. Triumfbågen är c:a 2,95 m bred, 4,15 m hög och 
likaledes utan vederlag. Båda bågarna var rundbågiga och är nu överputsade. Det finns 
rester av ett sidoaltare i sydsidan. Det är c:a 68 cm brett och c:a 76 cm djupt. 
Valvpilastrarna vilar nu på resterna, så dess funktion har senast upphört, när långhuset 
välvdes. Öppningen mellan koret och långhuset över valven är sekundär. 
 Romanska kalkmålningar är kända från absidens valv och triumfbågen. I absiden 
fanns en mandorla från en Majestas Domini, Markus-lejonet och Matteus-ängeln. 
Båda höll skriftband som inte kunde tydas. I triumfbågen fanns några fragment som 
inte kunde identifieras. 
 Delar av två romanska dopfuntar knyts till Sövestads kyrka. Den ena dopfunten är 
av ljusgrå sandsten c:a 82 cm hög och c:a 62 cm i diameter. Öppningen har en lockfals 
och skålen, som saknar uttömningshål, avrundas nedtill vid övergången till foten. 
Denna är formad som en attisk bas med palmetter och hörnhuvud. Inne i skålen finns 
en kopparkittel. Dopfunten står nu nedanför predikstolen i långhusets nordösthörn, 
men stod tidigare i koret (10). 
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 Den andra är en skål av vitgrå kalksten, nu c:a 34 cm hög och c:a 62 cm i 
diameter. Endast den nedersta delen av skålen är bevarad och foten saknas. Skålen är 
cylinderformad med en svag hålkälad skråkant vid botten. Ett sannolikt sekundärt 
uttömningshål utmynnar i skråkanten. Vid övergången mellan sidorna och botten finns 
en repstav, på sidorna benen av två djur, två stiliserade änglar och en ring dekorerad 
med bl a akantusblad och palmetter som knyter den till "Carl Stenmästare". Skålen 
skall vara uppgrävd i prästgårdsträdgården i Sövestad, men bör väl ursprungligen ha 
tillhört en av traktens nedrivna sockenkyrkor. Den finns nu i Lunds universitets 
historiska museum (11). 
 
 
Kyrkan 1300-1550 
 
Det romanska långhuset försågs antagligen på 1300-talet med två kryssvalv på höga 5-
sidiga pilastrar med nu överputsade kragband. Ribborna är idag endast svagt 
profilerade, men putsen kan dölja en treklöverformad profil. En rundstav följer sköld- 
och gördelbågarna, som är spetsbågiga. Kapporna är uppmurade i tegel, helsten nedtill 
och i halvsten upptill. Det finns inga överribbor men utskjutande sten i kapporna som 
möjligtvis är från igensatta skvallerhål. 
 Före uppförandet av vapenhuset och troligen i förbindelse med valvslagningen av 
långhuset byggdes en strävpelare nära det romanska långhusets sydvästhörn för att 
motverka trycket från valven. Pelaren är nu delvis skymd av vapenhuset, men kan 
iakttagas på vinden och utvändigt mellan vapenhusets tak och långhusets takfot. 
 Långhuset förlängdes c:a 6.5 m mot väster i sengotisk tid, kanske omkring 1500. 
Murtjockleken i norr är c:a 140 cm och i väster och söder c:a 130 cm. Förlängningen 
uppfördes i obearbetade fältstenar och tegel utan sockel. Materialet kan iakttagas i den 
c:a 96 cm tjocka västgaveln. Murverket består här invändigt av fältsten c:a 25-35 cm 
stora utan jämn skiftesgång och längst ned i nivå under murkrönet av flera skift kalk-
stensflis med släthuggna ytor. Bomhålen efter byggnadsställningarna står öppna. 
Utvändigt är utvidgningens västgavel smyckad med en osedvanlig blindering i tegel 
som visar att tornet bör ha varit tillbyggt en tid efter utvidgningen av långhuset. 
Blinderingen är asymmetrisk. Den är sammansatt av flera spetsbågiga höga blinde-
ringar, en cirkelblindering överst och längst ned ett motiv med kryssade bågfält. 
Gavelblinderingen avslutas nedåt med en sågtandsfris över en vågrät bandblindering. 
 Utvidgningen täcks av ett primärt stjärnvalv (12), som i öster vilar mot pilastrarna 
i det romanska långhuset och i väster direkt på förtagningar i murarna. Stjärnvalvets 
utnyttjande av pilastrarna i det äldre långhuset visar att detta välvdes innan 
utvidgningen mot väster. Ribborna var ursprungligen fyrsidiga, vilket nu endast är 
synligt i väster bakom orgeln. På övriga platser är ribborna nästan borthuggna och 
överputsade så att de nu har en svag profilering. Kapporna är murade i helsten nedåt 
och halvsten uppåt med helstensribbor. 
 Under senmedeltid, kanske vid samma tid som västutvidgningen, tillfogades ett 
vapenhus vid det romanska långhusets sydsida. Bredden är c:a 6,7 m, i nord-syd c:a 
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6,4 m och höjden c:a 2,6 m högt. Murtjockleken var c:a 85 cm. Byggnadsmaterialet är 
munktegel som kan iakttagas invändigt i gaveln ovan det moderna tunnvalvet, där en 
förtagning kan vara spår efter ett tidigare valv. Vapenhuset är utan sockel. 
 En tid efter utvidgningen tillfogades i väster ett torn, som saknar säkra 
dateringskriterier. Det kan vara sengotiskt från 1500-talet, i varje fall bör det ha 
uppnått en viss ålder, då det omtalas som bristfälligt 1649 i samband med förvärvet av 
patronatsrättigheterna (13). Kanske kan tiden för tornets uppförande sättas till omkring 
1560, då en klocka stöptes på uppmaning av riddaren Laurids Brahe till Krageholm 
och hans hustru Görvel Fadersdatter. 
 Tornet är i det närmaste kvadratiskt, något smalare än långhuset, och vilar i öster 
på västutvidgningens gavel. Bredden vid grunden är c:a 7,5 cm längden c:a 6,5 och det 
var ursprungligen c:a 10,0 m högt. Murtjockleken, som avtager uppåt, är vid 
västingången, som kan vara ursprunglig, c:a 170 cm, i norr c:a 122 cm och i söder c:a 
140 cm. Byggnadsmaterialet är obearbetade och kluvna markstenar i varierande 
storlekar och nästan jämna skift. Tornet saknar sockel. 
 Det har tre våningar som förbinds med trätrappor och stegar och avslutas med ett 
pyramidtak. Det nedersta tornrummet har förbindelse till långhuset genom en 
rundbågig öppning och är täckt av ett platt trätak. Mellersta våningen har två 
ursprungliga små fyrkantiga ljusöppningar i nord- och sydmuren. Den norra är 
invändigt c:a 80 cm hög och c:a 60 cm bred med en smalare ljusöppning i tegel ytterst. 
Den södra ljusöppningen är igenmurad och endast synlig utvändigt. Klockvåningen 
har tre rundbågiga ljudöppningar i norr, väster och öster, som delvis kan vara ur-
sprungliga. De är c:a 150 m höga och c:a 100 cm breda med raka smygar och 
omfattning av munktegel. Vid ljudöppningarna i norr och väster finns spår efter de 
ursprungliga stickbågiga öppningarna. Från klockvåningen finns en sekundär öppning 
till långhusets vind. 
 Sengotiska kalkmåningar från omkring 1500 är kända från långhusets och 
västutvidgningens valv och från långhusets sydmur i den första travén. I långhusets 
östra travé i valvet fanns en rad apostlar var och en med inskriftsband, där få läsliga 
ord antydde att de var en del av trosbekännelsen. I södra valvkappan avbildades Jakob 
den äldre, en apostel med ciborium samt Matteus. I västra valvkappan fanns möjligtvis 
Thomas, Johannes och en okänd apostel och på sydväggen Laurentius. 
 I mellersta travén i valvets östkappa syntes Katarina, Gertrud och Dorotea, i södra 
valvkappan möjligen Erasmus' martyrium, i västra valvkappan Sebastians martyrium 
och i norra valvkappan Jungfru Maria. I östra valvkappans norra svickel framställdes 
en man som skor en katt och i södra svickeln möjligen gässen som hänger räven. 
 I stjärnvalvet i öster fanns en oidentifierad scen, i söder Acacius och de 10000 
martyrerna och i norr den törnekrönta Kristus med två änglar som håller hans kappa. 
Han håller lansen och framvisar lanssåret, kniptången, hammaren, tre spikar, stången 
med ättikssvampen och riset. 
 
 
Kyrkan efter 1550 
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Tornet förhöjdes med c:a 1,8 m i tegel i renässansförband med tre runda ljusgluggar i 
norr, väster och söder. Förhöjningen kan kanske vara från mitten av 1600-talet då Ivar 
Krabbe fick patronatsrätten. 
 Absiden blev på 1720-talet på anmodan av grevinnan Christina Piper till 
Krageholm omgjord till sakrisitia genom uppförandet av en tunn tegelstensmur med 
två dörrar i tribunbågen (14). En önskan framlades 1837 om en ingång utifrån 
sakristian, och sannolikt utfördes ombyggnaden kort tid därefter, senast 1844 (15). 
 Vapenhuset blev omkring 1854 gjort om till ett tvärskepp (16). Muren till det 
romanska långhuset blev genombrutet för en arkad, vilken kan ha avlägsnat en 
eventuell romansk sydportal på denna plats, och rummet täcktes med ett tunnvalv av 
tegel i nord-syd. 
 Under åren 1885-86 genomgick kyrkan en omfattande restaurering då 
kalkmålningarna togs fram och avlägsnades tillsammans med den gamla putsen (17). 
Slutligen restaurerades kyrkan 1956 under ledning av domkyrkoarkitekt Eiler Græbe, 
då bl a dörren till vapenhuset mot söder murades igen och ersattes av ett fönster. 
Under vapenhuset inrättades en värmecentral med utvändig nedgång. 
 Bland de efterreformatoriska inventarierna märks en altartavla av alabatsre från 
1627, ett triumfkrucifix från 1700-talet, en predikstol af Johan Jerling från 1727, en 
odaterad fattigstock, en lillklocka från 1742 och en storklocka från 1862, som i sin tur 
var omstöpt av en klocka från 1560. 1730 hade kyrkan denna klocka från 1560 samt 
en klocka från 1659 (18). 
 Takstolen över kor, långhus, vapenhus och torn är från nyare tid. Takstolen över 
absiden har inte varit tillgänglig för undersökning. Inga prover för dendrokronologisk 
datering har tagits. 
 
 
Noter 
 
1. DD 1:2 nr 21 
2 Brunii Samlingar VIII s 18 
3 LSL I s 246-248 
4 Thulin 1901a s 194-197, 1901b afd 2 s 127-128 
5 Lantmäterikort för Sövestad akt 1 från 1761-62 
6 Här beskriven efter Banning 1976-82 III s 140-141 
7 Hedeskoga, Ö Herrestad, västtornet vid Löderup og Øster Marie, men är iövrigt 
okänt i medeltidens Danmark: Beckett 1924 s 96, Rydbeck 1936 s 208f, Danmarks 
Kirker VII s 458 
8 Brunii Samlingar VIII s 18 
9 "under gambla alteret en blylåda, liten och fyrkantig, med några af de saliges 
reliqvier och där hos en zedel på gamal obekant munkestijl, som twifwelsutan gaf 
tilkänna till huilcket helgon kyrkian skall wara consecrerad med mera. Men emedan 
samma zedel i kyrckian är för-kommen kan man ingen säker berättelse der om gifua": 
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Engeströmska samlingen B VIII:2:44 s 25 - skrivelse från G Sylvan 8 okt 1956 i E 
Græbes samlingar 
10 Tynell 1921 s 54, pl XXI:1 - Isberg 1977 s 4 
11 Tynell 1921 s 54, pl XX:1-3, Rydbeck 1936 s 214f - LUHM inventar nr 16715 
12 Typ "Vadstena-stjärnan" jfr Karlsson 1986, där karta 5 bör suppleras med detta 
valv i Sövestad och flera andra stjärnvalv i Skåne 
13 "Item kirchen haffuer til beholdning til ny aars dag 1649 60 rdr, huorimod 
kirchetorned ehr bröstfeldig, och vil dermed hielpis": Thulin 1901a s 196 
14 Engeströmska samlingen B VIII:2:44 s 25 - Isberg 1977 s 11 
15 Isberg 1977 s 11 
16 Isberg 1977 s 23 
17 Isberg 1977 s 24-26 
18 Engeströmska samlingen B VIII:2:22 s 25 - Isberg 1977 s 13 

 


