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Sammanfattning av utförda åtgärder 

I årets etapp, utvändig renovering etapp 2, har man fokuserat på att göra klart alla 
plåtarbeten. Nedre delen av tornet och de två kupolerna har slutförts. Stenarbe-
tens omfattning har reviderats något under projektets gång (i förhållande till mål-
sättningen i förfrågningsunderlaget). Stora delar av det mest akuta (både tekniskt 
och estetiskt) har dock kunnat åtgärdas. 
 
Arbetena är en fortsättning på en tidigare etapp som utfördes under 2009 då ut-
vändiga renoveringsarbeten på fasader och tak utfördes. I den etappen omfoga-
des tegelfasader och stensockel delvis, kalkstensornamentik säkrades och skiffer-
taket på långhuset samt koret lades om. Vid västportalen byggdes en ramp för att 
förbättra tillgänglighet till kyrkobyggnaden. (se vidare i Regionmuseets rapport 
2009:68) 

Administrativa uppgifter 

Objekt Stora Hammars nya kyrka 
Socken Stora Hammars socken 
Kommun Vellinge kommun 
Arbetshandlingar Barup & Edström Arkitektkontor, Simrishamn 
Länsstyrelsens beslut 433-63122-09, daterat 2010-02-25  
Regionmuseets dnr L12.30-74-10, 1391 
Byggherre Höllvikens församling 
Huvudbesiktningsman Niclas Hansson, Danewids ingeniörsbyrå AB 
Generalentreprenör Bröderna Bergströms Byggnads AB 
Underentreprenör Plåt: Er-Gill Byggnadsplåt AB 
 Stenhuggeri: Marmor och Granit AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i 

Skåne genom Maria Sträng 
Byggnadstid Maj – november 2011 
Slutbesiktning 2011-11-10 (entreprenaden godkändes) 
Bidrag Kyrkoantikvarisk ersättning, Stiftsstyrelsen dnr 

2444-6/09, daterat 2010-09-22 
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Byggnadshistorik och beskrivning med relevans för ärendet 

Stora Hammars nya kyrka ritades i holländsk renässansstil av arkitekten Magnus 
Steendorf och invigdes 1902. Stilen visar sig i kyrkans fasad genom en hög 
konstnärlig kvalitet vad gäller detaljutformning, proportionering, material och 
hantverk. Exteriören har endast genomgått smärre underhållsarbeten och inga 
större förändringar har skett sedan uppförandet.  
Kyrkan är uppförd med rektangulärt långhus, lägre och smalare kor i öster, torn 
med kvadratisk planform i väster, halvrunda utbyggnader på södra respektive 
norra sidan av koret samt utbyggnader med avfasade hörn i svicklarna mellan 
långhus och torn. Kyrkans sockel är av huggen granit och kalksten och där ovan 
fasader av rött tegel murade i kryssförband. I tegelfasaderna löper listverk och 
gesimser av kalksten. Långhus och kor täcks av skiffertäckta sadeltak medan tor-
net kröns av en kopparklädd spira och de halvrunda utbyggnaderna av kupoltak i 
koppar. Huvuddelen av kyrkans fönsteröppningar är rundbågiga och försedda 
med svartmålade järnbågar. 

Utförda åtgärder 

Renovering har utförts av kopparplåttaken på kupolerna samt på nedre partiet av 
tornet, från galleriets tak och nedåt. Stenarbeten har utförts på gavelröstet på 
långhuset och på koret samt på fem kapitäl på södra långhusets fasad. 

En omfattande fotodokumentation av takarbetena har utförts av Bröderna 
Bergströms AB, denna finns arkiverad tillsammans med övriga handlingar rö-
rande ärendet i Regionmuseets arkiv i Lund. 
 
 

 

Figur 1 Plåtarbeten rödmarkerade och stenarbeten grönmarkerade på arkitekten Magnus Steendorff  ritningar över nord-
fasaden respektive sydfasaden. Årets åtgärder (etapp 2) har koncentrerats till tornet, kupoltaken och muravtäckning på 
gavelröste på långhus och kor mot öster samt fem kapitäl på södra långhuset.  
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Kupolerna 

Kupolernas tak har lagts om med ny kopparplåttäckning. Samtlig plåt har rivits 
bort. Befintlig kopparplåt som också var den ursprungliga hade hål och andra 
typer av skador som gjorde den oduglig att återanvända. Samtlig spont och panel 
i kupolernas undertak samt takbjälkar var hårt angripna av röta och har ersatts 
med nytt virke. Nya bärande bågar har försetts med ett fuktisolerande skikt mel-
lan syll och natursten i syfte att avlägsna risk för nya fukt- och rötskador. 
 

    

Kupolernas undertak var kraftigt angripna av röta och det blev nödvändigt att byta ut samtlig panel och även bjälkkon-
struktionens virke. Ovanpå det nya undertaket lades takpapp som ett extra skydd. Mellan träbjälkar och sten har fuktiso-
lerande material placerats för att förhindra nya rötangrepp. (foton: Bröderna Bergströms Byggnads AB) 

 
Bärande bågar var angripna av röta och på vissa partier fanns angrepp av strim-
mig trägnagare. För att försäkra sig om att angrepp av hussvamp inte förekom i 
takkonstruktionen på norra och södra kupolerna togs prover ur virket för analys. 
Undersökningen kunde konstatera att inga spår av hussvamp fanns. 
 
Plåtavtäckning på naturstenen vid hammarbanden har försetts med en högre 
ståndskant än befintlig för att undvika att vatten tar sig i konstruktionen. Bjälkla-
get inne i kupolerna har försetts med isolering (glasullsskiva, ca 300 mm). Under-
taket har täckts med takpapp. Spiran med klot av kopparplåt demonterades och 
återmonterades efter takomläggningen. På klotet återfanns rester av förgyllning. 
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Kupolerna på södra respektive norra sidan av koret före förra etappens takrenovering, 2009. Sedan dess har både skiffer-
tak och plåttak och muravtäckning åtgärdats. (Foto: Regionmuseet genom Lotta Eriksson, 2009) 

    

Kupolerna på södra respektive norra sidan av koret efter takomläggningen. Spirorna med kloten kunde behållas och åter-
monterades på sin ursprungliga plats efter omläggning av taken. Koppartaken har försetts med små ventilationshuvar.   
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Tornet – omläggning av tak 

Torntaket har lagts om med ny kopparplåt. Samtlig plåt har rivits bort. Befintlig 
kopparplåt som också var den ursprungliga plåten från 1902 var så sliten och 
skadad att den var oduglig att återanvända. Inspektionsluckan uppe i gallerian har 
satts igen. Fuktskadad panel i undertaket har rivits bort och ersatts med nytt, 
friskt virke. Panelen har täckts med underlagspapp och ny kopparplåt. 
 

    

Plåtarbetena före och efter renoveringsåtgärderna. Den befintliga, över 100-åriga, plåten hade gjorts sitt. De nya plåtarbe-
tena är utförd likt det befintliga med en hög känsla för detaljarbetet vilket gör att ett viktigt inslag i kyrkans arkitektoniska 
värde har kunnat bevaras trots byte av materialet.  

 

    

Plåttäckningen på tornet före och efter renoveringen. Det nya utförandet är utfört på ett hantverksmässigt sätt med god 
känsla för materialet och det befintliga utförandet. Nya falsar har lagts till där det har varit nödvändigt för att undvika att 
plåtarna drar sig och orsaker onödigt slitage på plåtarna. 
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Stenarbeten 

På bild nedan, Figur 2, visas var årets stenarbeten är utförda. Befintlig komstad-
kalksten har ersatts med kalksten från Jämtland (svart). Obelisker och kulor av 
granit demonterades och rengjordes innan de återmonterades ovanpå de nytill-
verkade fundamenten av kalksten. Även montering av fem nytillverkade kapitäl av 
kalksten har utförts på södra fasaden (se Figur 1).   
 

 

Figur 2 Principskiss över årets stenarbeten på gavelrösten mot öster. Grönfärgade partier markerar stenar som ingick i 
årets arbete som också har bytts ut. Rödfärgade partier markerar stenar som var planerade att utförs men som kvarstår på 
grund av tidsprioritering. Diskussioner om de eventuellt ska bevaras tas i samband med kommande etapp.  

 

    

Östra gavelns murkrön från väster.     Nytillverkat kapitäl av Jämtlandskalksten på södra fasaden. 
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Bild före och bild efter stenarbeten ovanpå östra gavelmuren. Muravtäckningens kalksten och huvuddelen av fundamenten av 
kalksten har bytts ut medan obeliskerna och kulorna som är av granit har kunnat återmonteras efter rengöring. 

Avvikelser från handlingarna 

Renovering av kupoltaken har blivit mer omfattande till följd av stora rötskador i 
takkonstruktionerna.  

Befintlig komstadkalksten har ersatts med kalksten (svart) från Jämtland ef-
ter samråd med länsstyrelsen och antikvarisk medverkande. Anledningen till byte 
av stensorten är att komstadstenen inte bryts längre och finns därför inte att 
tillgå. Två förslag, kalksten från Jämtland och kalksten från Öland (Borgholm), 
lades fram som material för de partier som skulle förses med ny sten. Jämtlands-
stenen bedömdes vara det bättre alternativet med tanke på stenens egenskaper 
samt utifrån en bättre tillgång på sten inför framtida renoveringsbehov.  

Kupolerna har försetts med luftventiler i forma av fyra små huvar på nedre 
respektive övre delen av kupolerna. Huvarna är försedda med insektsnät av rost-
fritt stål. Huvarna utfördes enligt förslag från Edström & Barup Arkitektkontor.  

Inspektionsluckan i gallerians golv har satts igen i samband med att plåtta-
ket lades om. Luckan var mycket liten och därför inte användbar och har dessu-
tom orsakat läckageproblem.  

Den nya plåtindelningen avviker något från den gamla. Syftet med den nya 
indelningen är att lägga skarvarna så att rörelserna och därmed förslitningsskador 
i plåttäckningen minimeras.  
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Samtliga redovisade avvikelser har gjorts i samråd med antikvarisk medverkande 
och i förekommande fall med länsstyrelsen.  

Kulturhistorisk bedömning av arbetena 

Renovering av taken samt stenarbetena har utförts med hantverksmässiga meto-
der och material på ett föredömligt sätt ur ett antikvariskt perspektiv. Exteriörens 
arkitektoniska helhetsverkan i form av färg- och mönstersättning av tegel och 
natursten samt detaljernas utformning har eftersträvats både vad gäller plåtarbe-
tena och stenarbetena. Renovering av kyrkans tak är i och med denna etapp helt 
klar. 

Arbetena är utförda enligt länsstyrelsens beslut och smärre förändringar har 
gjorts i samråd med antikvarisk medverkande.   

Kommande arbeten 

Stora delar av komstadkalkstenen är i behov att bytas ut. Utifrån de undersök-
ningar och syner som gjorts (förutom konservatorn Malin Myrins utlåtande har 
stenhuggaren Mats Johansson sedan en längre tid tillbaka uttalat sig om stenens 
tillstånd) bedöms att all komstadsten är i så dåligt skick att den behöver bytas ut 
inom 10-15 år. Diskussioner huruvida detta ska ske med återanvänd komstadsten 
eller med helt nytt stenmaterial har förts. Till fördel för fasadens arkitektoniska 
helhetsverkan, som utgör ett av kyrkans bärande kulturhistoriska värde, framför-
des fördelen med att konsekvent använda nytt stenmaterial vid kommande reno-
vering. Även med tanke på aspekten lång hållbarhet är det antikvariskt motiverat 
att byta ut den ursprungliga komstadstenen.  

Samtliga profilmallar kommer att förvaras i kyrkan för framtida behov. 

Referenslitteratur 
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Bilaga 2. Material för stenarbeten på gavlar och södra fasaden 
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