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Sammanfattning 

Hösten 2012 påbörjades en invändig upprustning och tillgänglighetsanpassning 
av Näsums kyrka. Arbetet har omfattat tillgänglighetsanpassning av norra entrén 
och kyrkorummet. Utvändiga arbeten har omfattat nytt dagvattensystem och 
hårdgöring av gång till norra entrén. RWC, kök och sammanträdesrum har byggts 
om under läktaren. På ömse sidor om läktaren har tillbyggnader för förråd och 
teknikutrymmen tillskapats. Ljud- och ljussystemet har uppdaterats och komplet-
terats. För att skapa utrymme för samvaro i kyrkorummets bakre del har de tre 
bakersta bänkarna i vartdera bänkkvarteret tagits bort. I samband med dessa om-
byggnader har avloppssystem och dagvattensystem lagts om och anslutits till det 
kommunala avloppsnätet. Delar av detta arbete skedde under arkeologisk schakt-
övervakning av Sydsvensk arkeologi AB och har dokumenterats i rapport 
2012:74. 

Textilförvaringen har förbättrats genom att ett nytt antependieskåp har 
byggts och existerande textilskåp för mässhakar har byggts om. Nya förvarings-
skåp har installerats i sammanträdesrummet. På läktaren har golvet fått ny matta 
och den bakre väggen har målats.  
 

Administrativa uppgifter 
Objekt  Näsums kyrka 
Socken  Näsums socken, 1097 
Kommun  Bromölla kommun 
Länsstyrelsen beslut 2012-06-27 (dnr: 433-11452-12) 
Regionmuseets dnr K12.30-405-10 
Beställare  Näsums församling 
Projektledare Solems Byggutredningar AB, Gunnar Solem,        

Karlshamn 
Arkitekt  Wall & Möller Arkitekter AB, Krister Wall, Lund 
Konsulter Rickard Holmström, EVU, Energi & VVS utveckling 

AB, Ronneby 
Mattias Nilsson, ETG, El & Telegruppen AB, Karls-
hamn 

Entreprenörer Mur & Puts Bygg AB, Fjälkinge 
  Måleribolaget i Karlshamn AB, Karlshamn 
  Brorssons VVS-service AB, Mörrum 
  Jönssons snickerier AB, Vejbystrand 
  El-installationer i Karlshamn AB, Karlshamn 
  AM Audio Produktion, Mörrum 
  Mörrum byggnadsplåt AB 
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Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
genom Jennie Björklund och Åsa Eriksson Green. 

Byggnadstid  september 2012 – november 2013 
Slutbesiktning 20 december 2012, efterbesiktningar 2013-01-17 och 

2013-04-19 
KAE Högst 140 000 kr för textilskåp samt 346 000 kr för 

akuta och oförutsedda yttre arbeten 
Rapport granskad av Jimmy Juhlin Alftberg 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Näsums kyrka uppfördes 1861–71 efter ritningar av Johan Erik Söderlund. Den 
ursprungligen ockragula kyrkobyggnaden rymde då ettusen personer. Två kyrkor 
skall tidigare ha funnits på platsen.  

På 1930-talet vitmenades kyrkan och genomgick därtill en inre renovering 
som bl.a. omfattade ett nytt värmesystem, under 1940-talet tillkom elektrisk be-
lysning. Under 1960-talet genomfördes en omfattande inre renovering då antalet 
sittplatser i kyrkan halverades. Vid detta tillfälle uppfördes en vägg mellan sakri-
stian och kyrkorummet, en ny altaruppsats och altarring införskaffades (den 
gamla finns idag i sakristian), koret utvidgades då många bänkar togs bort, två 
hörnrum byggdes under läktaren – bänkar togs bort även där. Orgelläktaren ut-
vidgades en meter åt väster och orgelns ryggpositiv fick plats i läktarbarriären. 
Golvet totalrenoverades och belades med nya kalkstensplattor på ett betongbjälk-
lag.   
 

   

Näsums kyrka innan 1960-talets genomgripande ombyggnad då bl.a. antalet sittplatser halverades och en vägg sattes upp 
mellan kor och bakomliggande sakristia. Vid ombyggnaden vände man helt enkelt på altaruppsatsen vilken idag kan 
beskådas i sakristian.  

   



 
Näsums kyrka – inre ombyggnad och tillgänglighetsanpassning 

 

7 

Yttre arbeten 
 

   
 

   

Den övre bilden till vänster visar den tidigare rampen i anslutning till norra entrén. Den övre bilden till höger samt den 
nedre bilden till vänster visar den nya, permanenta rampen. Den nedre bilden till höger visar hur en gång av sättsand och 
grus bildar en lättframkomlig väg till norra entrén.  

Ramp till norra entrén 

I anslutning till norra entrén har en permanent ramp för ökad tillgänglighet 
byggts. Från kyrkbacken har en gång med sättsand och grus lagts för att skapa en 
lättframkomlig väg till rampen. Det kringliggande, för kyrkogården traditionella, 
gruset är av stor fraktion och svårt att manövrera i med en rullstol, rollator eller 
barnvagn. En schaktning gjordes längs kyrkans norra sida innan grundläggning 
med makadam på frostfritt djup. På makadammet lades bergkross varpå 10 mm 
betong med armeringsnät göts. Ytskiktet utgörs av avlånga plattor av Bjärlövs-
granit som har en rödlätt ton. Sargen är gjord i samma material. Ett enkelt svart-
målat smidesräcke är fästat i den yttre sargen. En första ram gjordes under hösten 
2012 men under vintern sköts granitplattorna ur position så att norra entréporten 
inte kunde öppnas. Rampen har därför lagts om under 2013. I samband med att 
rampen byggdes har dörrautomatiken åtgärdats. Den synliga installationen omfat-
tar två hävarmsmontage på insidan av dörrbladens överkant.  
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I samband med att nya avlopp drogs till pentry och RWC framkom stora 
brister i det befintliga systemet med sjunkbrunn och dränering i mark. Av denna 
anledning har nytt avlopp och ny dagvattenledning lagts, vilken har anslutits till 
det kommunala avloppsnätet. I samband med detta har stuprören anslutits till 
dagvattenledningen och försetts med lövsilar.  

Inre arbeten 

Ramper i gångarna  

    
 

      

Den övre bilden till vänster visar kyrkorummet före åtgärder. Tröskeln till koret framträder som ett mörkt streck. Överst 
till höger har rampen färdigställts i mittgången, den märks inte nämnvärt från orgelläktaren. I bänkkvarteren skymtar 
ombyggnaderna för rollatorer och rullstolar på vardera sidan om mittgången. De två nedre bilderna visar de kalkstensklädda 
ramperna i norra sidogången, respektive mittgången.  

I mittgången och de båda sidogångarna fanns tidigare, i höjd med bänkkvarterens 
främre kant, en hög tröskel i anslutning till koret. I syfte att förbättra 
tillgängligheten till koret har ramper gjutits i samtliga gångar och klätts med 
kalkstensplattor likt övriga golv, men i en ljusare kulör för kontrastverkan.   

Ombyggnad av bänkkvarter 

Den tredje bänkraden i norra respektive södra bänkkvarteren har byggts om för 
att rymma sittplatser för rullstolar och rollatorer. Den tredje bänken från koret 
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har halverats för att skapa tillräckligt stor golvyta. Målningsbättring har skett med 
Wibo oljefärg 1920 i grå kulör (3502-B). Dörren till fjärde bänkraden har satts igen 
och fixerats genom att ett vinkeljärn fästs i dörr respektive golv. 

    
 

    
 

 

De två övre bilderna visar södra respektive norra bänkkvarteren före ombyggnad. Bilden i mitten till vänster visar spår av en 
äldre, blekgrön kulör som sannolikt tidigare funnits på bänkkvarteren. Bilden i mitten till höger visar hur bänkgaveln 
byggts om för att kunna öppnas för en rullstol eller rollator. Den nedre bilden visar norra bänkkvarteret efter färdig ombygg-
nad.  
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Bänkgaveln och dörren till tredje bänkraden har byggts ihop och bildar tillsam-
mans en tillräckligt bred öppning för att rullstolar och rollatorer skall kunna ta sig 
in. Golvytan där bänkarna tagits bort har slipats och lackats likt det övriga bräd-
golvet i bänkkvarteren. Vid rivningen hittades även spår av en blekgrön kulör 
som sannolikt är en tidigare färgsättning av bänksnickerierna (se foto på sidan 9).  

I syfte att tillskapa yta för samvaro i kyrkans bakre del, med plats för bord 
och stolar för bland annat kyrkkaffe, har de två bakre bänkraderna rivits. Den 
bakre bänkryggen har bibehållits och flyttats fram så att kvarteret fortfarande har 
samma inramning som före ombyggnaden. Golvytan där bänkarna har tagits 
bort, som tidigare hade brädgolv, har gjutits igen med betong och belagts med 
kalkstensplattor. När golvet revs uppdagades förekomst av blåbetong, varför gol-
ven – där de tagits upp – sanerats. Detta gäller även i utrymmen för pentry och 
RWC.  

Två av de oktagonala kolonner som bär upp taket frilades när bänkarna 
revs. Dessa har spacklats och målats med Wibo oljefärg 1920 i mörkgrå kulör 
(5502-B) likt övriga kolonner. All spackling av snickerier har skett med Rubinol 
oljespackel. Samtliga bänkar för försetts med nya bänkdynor med rött tyg i en ny-
ans som knyter an till färgsättningen i fyllningarna i bänkkvarteren. 
 

     

      

Den övre bilden till vänster visar mittgången och bänkkvarteren före rivning. Bilden överst till höger visar norra bänkkvarte-
ret före rivning. Nedre bilden till vänster visar södra bänkkvarteret före rivning och bilden till höger visar de två bakre 
bänkrader som tagits bort.  
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Bilden överst till vänster visar golvet under uppbyggnad, makadam har fyllts på och armeringsnät lagts. I den vita tuben går 
elledningar. Bilden överst till höger visar det nylagda golvet och påbörjad reparation av kolonnerna. De två nedre bilderna 
visar det färdiga kyrktorget.  

Tillbyggnader 

Längst ner i kyrkorummet, på ömse sidor om läktaren, har två symmetriska till-
byggnader gjorts. Väggarna utgörs av gips på regelstomme som sedan utvändigt 
klätts med släthyvlad och spåntad furupanel, vilken målats med äggoljetempera i 
kulör Blekingegult från färgarkeologen (www.fargarkeologen.se). Ett enkelt listverk 
avslutar väggen upptill. Listverkens färgsättning knyter an till befintlig färgsätt-
ning i kyrkorummet. All täckmålning har gjorts med Wibo oljefärg 1920 i kulör röd 
4050-R och grå 6000-N. Dörrarnas ram är målade i kulör 6000-N, foder, karm 
och fyllningar i kulör 4000-N. Varje tillbyggnad innehåller vardera två utrymmen. 
Fyllningsdörrarna till de större utrymmena vetter direkt åt väster, mot kyrko-
rummet. De här rummen utgör förråd för förvaring av stolar, en del tekniska  
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Den övre bilden visar den bakre delen av kyrkorummet före de nya tillbyggnaderna. Behovet av förrådsutrymmen var stora. 
De nedre bilderna är tagna från läktaren och visar de ytor där tillbyggnaderna gjordes. Nedan tillbyggnad i norr och söder.  
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Kyrkorummet i Näsum efter avslutad renovering. I det bakre, vänstra hörnet syns en av de tillbyggnader som gjorts för att 
rymma förråd samt ljud- och ljusreglering. 

installationer m.m. De mindre utrymmena har panelklädda dubbla dörrar, som är 
snedställda mot kyrkorummet. I det norra utrymmet finns plats för manöverbord 
för ljud- och ljus. I det södra utrymmet finns plats för broschyrer, böcker och 
dylikt. 

Koret 

I syfte att skapa större utrymme i koret för en varierad verksamhet har altarringen 
flyttats ca 40 centimeter tillbaka mot altaret. Den upphöjda avsatsen vid altaret 
var tidigare klädd med en heltäckningsmatta som blivit mycket sliten. Altaravsat-
sen har nu klätts om med samma typ av matta som lagts på golvet på läktaren 
(Macro Melange beige nr 9203).  

I utrymmet mellan altaruppsatsens baksida och väggen till sakristian har ett 
nytt textilskåp för förvaring av antependier placerats. Skåpet är målat med äggol-
jetempera i kulör Blekingegult från färgarkeologen (www.fargarkeologen.se). Ante-
pendierna förvarades sedan tidigare hängande i en äldre kista. Upphängningen, 
som sannolikt tillkommit under 1960-talets ombyggnad, bestod av metallringar 
som träddes på en rundstång av metall. Hela stången kunde sedan hängas upp på 
altarfronten på spikar.  
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I det nya antependieskåpet är antependierna försedda med varsin tygkanal 
vilken dras över en flatlist av trä. Denna kan fästas i både antependieskåpet och 
på altarfronten.  

På väggen ovanför antependieskåpet har belysningsarmaturer monterats. 
Syftet är att kunna lysa upp tunnvalvet ovanför altaret i olika kulörer. I altarets 
bakre vägg har även ett elskåp byggts in. 

 

Sakristian 

I sakristian har de största åtgärderna varit att bygga om och anpassa förvarings-
skåpen för textilier och annan förvaring. I det större skåpet, beläget längs norra 
väggen, förvaras mässhakar hängande. Skåpen har med enkla medel förbättrats 
och målats invändigt, efter detta har de vädrats väl innan textilierna återförts. 
Målning har skett med Wibo oljefärg 1920 i kulör 4000-N. I skåpet där mässhakar-
na förvaras har inredning tagits bort för att dessa skall få tillräckligt stort ut-
rymme. I sakristian har den södra väggen underhållsmålats. 
 

De två övre bilderna visar altaret före respektive efter omklädnad. De två nedre bilderna visar förvaring för antependierna före 
renoveringen samt det nya antependieskåpet som placerats bakom altaret. Observera montaget på väggen ovan skåpet för belys-
ning av korvalvet. Till häger om antependieskåpet anas det inbyggda elskåpet.  
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De övre bilderna visar förvaringsskåpen i sakristian före åtgärd. Den nedre bilden visar den anpassade förvaringen för 
mässhakarna som nu får plats att hänga ordentligt. Skåpet överst till vänster har anpassats så att röklin och albor kan 
förvaras hängande där. 
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Pentry, städutrymme och RWC 

   
 

   
 

    

Högst upp till vänster visas den norra läktarunderbyggnaden före ombyggnad. Under arbetets gång, vilket syns på bilden 
högst upp till höger, har dörren till pentryt flyttats något och en ny dörr tagits upp för RWC. I mitten till vänster syns 
samma vägg som ovan efter färdigställd ombyggnad, samma rad till höger, samt längst ner till vänster, syns det färdiga 
pentryt. Längst ner till höger ny RWC, även utrustat med skötbord.   

Under 1960-talet tillkom två läktarunderbyggnader, en i söder och en i norr. Un-
der denna ombyggnad har utrymmet i norr, som tidigare användes som kapprum, 
byggts om för att rymma ett pentry, där kyrkkaffe skall kunna iordningställas. Här 
finns även funktionella utrymmen för förvaring av städutrustning. Inredningen är 
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specialritad för utrymmet av Christer Wall och tillverkat i massivträskivor. Skåpen 
har målats med äggoljetempera i kulör Blekingegult från färgarkeologen 
(www.fargarkeologen.se). Alla skåp är monterade med luftspalt mot yttervägg. 
Dörren till pentryt har flyttats några decimeter och en ny dörröppning har gjorts 
till RWCn. Tidigare befintliga plastmattor har ersatts med kalkstensgolv likt öv-
riga kyrkan. Dörren till RWC är den som tidigare ledde till sammanträdesrummet 
under läktarens södra del. Vid rivning av golv har betongbjälklaget sanerats från 
blåbetong. 

Sammanträdesrum 

    
 

   

Den övre bilden till vänster visar södra läktarunderbyggnaden före åtgärd. På bilden överst till höger har den ursprungliga 
dörren satts igen och en ny tagits upp. På den nedre bilden till vänster inspekterar kyrkoherde, arkitekt och entreprenörer de 
delvis nya förvaringsskåpen. Längst ner till höger syns väggen mot sammanträdesrummet efter renoveringen, observera de nya 
armaturerna i taket.   

Sammanträdesrummet, eller ”prästarummet” som det benämns för att detta är plat-
sen där man hängt porträtten av tidigare präster, har bibehållit sitt användnings-
område. Längs rummets norra vägg har en rad förvaringsskåp tillverkats i modell 
med ett som redan tidigare fanns i rummet. För att dessa skulle rymmas har dör-
ren till sammanträdesrummet flyttats västerut (se foto ovan). Skåpen har målats 
med Wibo oljefärg 1920 i ljust grå (4000-N) och mörkt grå (6000-N). Dörren till 
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sammanträdesrummet är nytillverkad i samma modell som de under läktaren tidi-
gare befintliga. En del av väggen, i det nordöstra hörnet, har underhållsmålats. I 
taket, under läktaren, har ny belysning monterats i ett tillbyggt undertak (för att 
dölja installationer). 

Läktaren  

På läktaren har inga större åtgärder vidtagits. Den äldre mattan som var både sli-
ten och mycket hårt smutsad har bytts ut mot en ny heltäckningsmatta av samma 
sort som den på altartrappan (Macro Melange beige nr 9203). Den bakre väggen på 
läktaren har målats. Väggen var hårt smutsad och svartprickig, eventuellt har 
detta uppkommit i samband med ett tidigare takläckage. Väggen har behandlats 
med Boracol och målats Keim soldalit i kulör 9870. 

 Avvikelser från handlingarna 
I samband med förberedelser för nya avlopp till pentry/RWC uppstod behovet 
att förnya hela avloppssystemet vilket nu anslutits till det kommunala avloppssy-
stemet. Utöver dessa har inga större avvikelser från handlingarna gjorts. Mindre 
avvikelser som överenskommits med medverkande antikvarie finns redogjorda 
för i denna rapport.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Den invändiga renoveringen av Näsums kyrka har på ett genomtänkt sätt förbätt-
rat tillgängligheten till kyrkan, och möjligheten för rörelsehindrade att ta del av 
både förrättningar och annan verksamhet. Detta ökar även sannolikheten för ett 
välanvänt kyrkorum. Tillägg och ombyggnader har bidragit till att kyrkorummet 
upplevs som mer välordnat och omhändertaget. Inte minst textiliernas förvaring 
har förbättrats avsevärt. Ur kulturhistoriskt hänseende har åtgärderna genomförts 
på ett varsamt sätt, med för byggnaden lämpliga material och metoder.  

Handlingar med relevans för ärendet 

2010-08-24   Tillståndsansökan inkl bilaga till ansökan 
2010-11-02  Meddelande från länsstyrelsen 
2012-02-01  Förfrågningsunderlag 
2012-06-27  Beslut från länsstyrelsen 
2012-07-04   Protokoll från byggmöte 1 
2012-08-23  Protokoll från byggmöte 2 
2012-09-13  Protokoll från byggmöte 3 
2012-10-04  Protokoll från byggmöte 4 
2012-10-25  Protokoll från byggmöte 5 
2012-11-15  Protokoll från byggmöte 6 
2012-12-06  Protokoll från byggmöte 7 
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2012-12-06  Protokoll från förbesiktning 
2012-12-20  Utlåtande över slutbesiktning 
2013-01-17  Utlåtande över efterbesiktning 1 
2013-04-19  Utlåtande över efterbesiktning 2 
 

Kristianstad, 2014-06-05 

Åsa Eriksson Green 
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Bilaga – Sammanfattning av genomförda åtgärder 

 
 



 
Regionmuseets E-rapportserie 2013 

Kulturmiljö 
 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport 
AK- antikvarisk kontroll KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk  undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

1. Utvändig renovering av Stoby kyrka, Stoby sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2012 
2. Brösarps station, Ravlunda sn, AM, Helena Rosenberg, 2012 
3. Gustav Adolfs kyrka – invändig ombyggnad, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2011–2012 
4. Vittskövle kyrka – invändig ombyggnad, Vittskövle sn, AM, Jennie Björklund, 2012 
5. Vattenmöllan – omläggning av östra takfallet, Brunnby sn, AM, Ingela Blomén, 2012 
6. Stångby kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Stångby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012 
7. Västra Hoby kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Västra Hoby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012 
8. Håstads kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Håstad sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012 
9. Tyggården, Kristianstad sn, AM, Helena Rosenberg, 2012 
10. Hustoftagården, Väsby sn, AM, Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010 
11. Villa Sagan, Örkelljunga sn, AF, Helena Rosenberg, 2013 
12. Norra Strö kyrka – ommålning av plåttak, Norra Strö sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008 
13. Tobaksfröer i Skåne, Förstudie, Åsa Jakobsson, 2012 
14. Helsingborgs rådhus – trappräcke i västra trapphallen, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2011  
15. Inventering och värdering av stenmurar i området Galgbacken, Dalby, PJ, Åsa Jakobsson och Patrik Olsson, 2013 
16. Norra Mellby kyrkogård, Norra Mellby sn, VP, Jennie Björklund, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie 

Petersson, 2012 
17. Fritidsbadet i Ystad, Ystad sn, AF, Anna Rabow och Helena Rosenberg, 2013 
18. Krubbemölla – omläggning av stråtak och restaurering av kvarnränna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2013 
19. Ekestad folkets park – renovering av betongtrappa, Österslöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013 
20. Ballingstorp och Per-Ols – diverse åtgärder 2013, Kviinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013 
21. Håstads kyrka – renovering av värmeanläggning, Håstad sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013 
22. Häglinge kyrkogård, Häglinge sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2012 
23. Hardeberga kyrka – kistplåtar i vapenhuset, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2011 
24. Revinge kyrka – ny textilförvaring, Revinge sn, AM, Maria Sträng, 2011 
25. Vittskövle slott 2013, Vittskövle sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013 
26. Villa Petterssons tak, Svalöv sn, AM, Anna Rabow, 2012  
27. Agusastugan 2013, Andrarum sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013 
28. Buxbomen i Skåne, Skåne län, KA, Cissela Olsson och Anna Rabow, 2012 
29. Hosaby 11:16 i Hörvik – omläggning av tak, Mjällby sn, AM, Helena Rosenberg, 2013 
30. Näsums kyrka – invändig renovering och tillgänglighetsanpassning, Näsums sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2010 



 

 


