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 Barkåkra ligger i Ängelholms kommun som är markerad med färg.  
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Administrativa uppgifter 
Objekt   Barkåkra kyrka 
Socken   Barkåkra 
Kommun   Ängelholm 
Arbetshandlingar 2012-06-27, Danewids Ingenjörsbyrå AB 
Länsstyrelsens belut  2012-09-20, 433-16249-12 
   2013-04-04, 431-4778-2013 
Regionmuseets diarienummer K12-30-202-2012, 1024 
Byggherre/beställare Barkåkra församling 
Entreprenör   Bröderna Bergström Byggnads AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Petter Jansson 
Byggnadstid 2014-05-28 till 2014-10-21 
Slutbesiktning 2014-10-21 
Bidrag Kyrkoantikvarisk ersättning 
Rapport granskad av Anna Rabow 
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 
Barkåkra kyrka uppfördes ursprungligen som en romansk stenkyrka och bestod 

av långhus med kor som avslutades med en absid. Delar av ursprungskyrkan 

finns bevarad i den nuvarande byggnaden. Under 1400-talet byggdes kyrkan om 

kraftigt då det tidigare koret och absiden revs, det slogs tegelvalv i långhuset och 

kyrkans östra del förlängdes med två travéer. I väster uppfördes ett torn och på 

kyrkans södra fasad ett vapenhus. Omkring 1640 tillkom Engeltoftas gravkor 

som en utbyggnad på kyrkan åt norr.  

Under 1700-talet åtgärdades kyrkans blytak vid ett flertal tillfällen och fasa-

derna kalkades i omgångar. År 1732 renoverades kyrkans torn. År 1802 utökades 

det Engeltoftska gravkapellet åt norr, det byggdes då i tegel med ett spåntak. Ka-

pellet refereras idag som nykyrkan. 

År 1826 byggdes en femsidig sakristia i öster. Vapenhuset tros ha rivits i 

början på 1800-talet. År 1844 lades koppartak på tornet och år 1861 gjordes en 

ny öppning i tornet samt en ny absid byggdes i öster. Under 1800-tales lades även 

kopparplåt på hela kyrkans tak och kyrkans fasad putslagades. 

År 1924 revs kyrkans absid och sakristia och ersattes med en ny sakristia. 

Kyrkans tak byttes från koppar till tegel. År 1967 putsades fasaderna om med 

KC-bruk och cement. År 1981 byggdes ett nytt vapenhus med toalett och 1995 

putslagades kyrkans fasader, gjordes plåtbeslagning kring skorstenen, det målades 

med silikatfärg och algbevuxna ytor behandlades med Bocarol.  
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Skyddsföreskrifter enligt KML 
Kyrkan skyddas som Kyrkligt kulturminne enligt Kulturmiljölagen. Detta innebär 

att ”Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras kulturhisto-

riska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas.” 4 kap. 2 §. 

Skadebild/motiv till åtgärder 
Kyrkan hade skador i fasadputsen och på takteglet. Det behövdes även göras un-

derhåll av kyrkans plåtarbeten, takpapp, läkt och råspont. Fönster, dörrar och 

snickerier var i behov av att målas.  

På taket upptäcktes fuktfläckar nere vid takfoten när tegelpannor demonte-

rades lokalt för att undersöka takfallet. Man såg även då att takpappen var torr 

och skör. På det södra takfallet hade man tidigare bytt papp. Den fasonerade lis-

ten fungerade som modern fågellist men orsakade ansamling av skräp som drog 

till sig fukt och orsakade svampangrepp. På fotplåten fanns hål under varje låg-

punkt vid takpannan som uppstått när nederbörd droppat sönder plåten. Råspon-

ten var mjuk på lokala delar.  

På fasaderna fanns sprickbildning vid plåtgarneringar samt sporadiskt över 

fasaderna men inga större putssläpp förekom. På tornets övre del, vid trappgav-

larna, under tornets övre luckor och under blinderingar, var avfärgningen sliten 

och algbevuxen. Även andra delar av fasaderna var algbevuxna. På takfotsbräder-

na hade avfärgningen börjat släppa och spiken hade rostat.  

På gjutjärnsfönstren fanns rostangrepp på karmar och bågar. Fönstret ovan-

för västentrén hade mycket färgsläpp. Ytbehandlingen på kyrkans dörrar var sli-

ten och det fanns sprickor i panelen. Färgen var sliten på tornluckorna. Kyrkans 

ankarjärn var angripna av rost och en del av dess färg hade börjat släppa.  

Vissa svepstift var mycket rostiga och hade orsakat frostsprängning i put-

sen. Det förekom bakfall i en av hängrännorna vilket gjorde att vatten rann ner 

längs fasaden. Regnvatten rann även utanför markrören vari stuprören var an-

slutna. Stuprören var svåra att tömma.  

Utförda åtgärder 

Tak 

På taket demonterades och ersattes skadade takpannor med pannor likt befintliga, 

från Trelleborg/Minnesberg. Man rättade till de som var ur läge. Man försåg tak-

pannorna med skruv och stormklammer. Takytorna rengjordes med torrborst-

ning för att ta bort mossa och växtlighet.  

Man satte nya skruvar omkring 5 löpmeter på tornets nock. Det rensades 

bort skräp och sattes nya fotplåtar av koppar. På långhuset och nykyrkan ommu-

rades 15 meter nockpannor. Man lade även ny ytpapp längs takfoten. 
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Uppkrupna infästningar sattes in igen och rostskyddsmålades. Takfotsbrädorna 

byttes och målades om med en täckande färg likt befintligt.  

Fasad 

Kyrkans fasad blästrades, putsades om och avfärgades med Keim Granital silikat-

färg. Det blev ringa lagningar på kyrkans fasadpust då den satt väldigt hårt. 

Sprickorna höggs ner och putslagningar utfördes med hydrauliskt kalkbruk med 

bindemedel av jurakalk. Söndervittrade eller spräckta tegelstenar och naturstenar i 

murverket byttes ut. Det gjordes tunngrundning med hydrauliskt kalkbruk på 

murtegelytor. Nya putsytor gjordes likt befintligt. Putsen slogs på för hand med 

slev. Dörrar och fönster tätades och fogades med murbruk. Putsning på sockel 

gjordes precis ovanför singeln, markbeläggningen och platonmattan.  

Murytor vid marken, skadade och lösa stenar höggs bort och ersattes med 

ny natursten. Fogarna i murverk lagades. Man gjorde även algbekämpning på de 

delar av fasaden som var algbevuxna.  

Kyrkans ankarjärn stålborstades och tvättades med målarsoda. De ströks 

med rostskyddsgrund och sedan rostskyddstäckgrund. Samma behandling gjor-

des även på plastmålade plåtarbeten på kyrkan. Takluckan på kyrkan rostskydds-

målades. Plåt, samtliga rännor och fotplåtar behandlades lokalt på droppmärken 

med opigmenterad linolja. 

Fönster, dörrar och tornluckor 

Dörrarnas utvändiga virkesytor och beslag skrapades och målades. På vikesdör-

rarna slipades ytskitet bort för att sedan strykas 1-2 gånger med grundolja, den 

överflödiga oljan torkades sedan bort. Efter detta gjordes 2-3 strykningar med 

linoljefernissa. 

Gjutjärnsfönstren renskrapades från lös färg och rost. Ytorna stålborstades 

och tvättades med målarsoda. Efter detta gjorde två strykningar rostskyddsgrund-

färg, skadade glas kittades om och montreades på yttrefalskanten. Det gjordes 

rostskyddsbehandling av spik, beslag och infästningar. Man funktionskontrolle-

rade öppning och stängning av fönstren. Man bytte tätningslister på fönstren. 

Utvändigt målades fönstren med bensvart linolja. Målning gjordes in på glas ca 1-

2 mm. 

På luckor och takfotsbrädor skrapas löst kitt bort och kompletterades med 

nytt kitt. Rengöring gjordes med pH-neutralt rengöringsmedel på täckmålade ytor 

innan målning. Kittfalsen grundades och målades över. Luckorna grundades med 

olja innan målning. Kulören gjordes likt befintligt.  

. 
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Plåtarbete 

Plåtarbete i koppar gjordes på kyrkans fotplåtar, vinkelrännor, hängrännor, vind-

skivor och fästes med rostfria skruvar. Baksidan av plåten ströks en gång med 

linojla. Stuprören på kyrkan blev fabrikslakerad plåt. För fästning i murverk an-

vändes rostfria skruvar. Falsar tätades med tätningsmedel. Infästningsdon gjordes 

med varmförzinkad plåt.  

Avvattning 

Man grävde ut nya brunnar och satte in markrör till kyrkans avvattningssystem. 

Stuprör försågs med utkastare som anpassades till de nya betongbrunnarna. I 

arbetet med nyanläggning av brunnar till kyrkans avvattningssystem fick djupet 

minskas samt flyttas längre in mot fasaden.  

Avvikelser/ tillägg på arbetshandlingar 
Under renoveringen uppmärksammades frågan kring den befintliga skorstens-

trappan på kyrkan som var sliten och ansågs inte vara lämplig för bruk längre. En 

stege i tegelröd kulör monterades på kyrkans tak upp till skorstenen. Stegen för-

sågs med plattform invid skorstenen. Åtgärden gjordes i samförstånd med läns-

styrelsen och bedömdes kunna rymmas inom befintligt beslut då den inte innebar 

någon väsentlig förändring av kyrkan. Det blev en Model Lindab infärgad röd, 

likt befintliga takpannor. Den monterades på nykyrkans västra takfall. 

Under arbetets gång upptäcktes även en lokal rötskada på takstolen i an-

slutning till långhus och nykyrkan. Denna åtgärdades med ny råspont och tak-

papp.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Den utvändiga renoveringen av Barkåkra kyrka har skett i enlighet med arbets-

handlingarna och länsstyrelsens beslut. De avvikelser som förekommit har skett i 

samförstånd mellan entreprenör, antikvarie och församlingen samt varit ringa. 

Vid underhållet av kyrkans tak har en lokal rötskada på takstolen upptäckts och 

åtgärdats. De renoveringsarbeten som gjorts på Barkåkra kyrka har först och 

främst varit av underhållskaraktär. Fasadrenovering med ny avfärgning har skett i 

enlighet med kyrkans lagliga skydd då dess karaktär och utseende inte har föränd-

rats. 

Arbetena har utförts på ett anpassat och hantverkarmässigt sätt för byggna-

den och dess material. Brand- och personsäkerheten för kyrkan har förbättrats 

efter att den nya stegen har satts upp. Vid framtida rengöring av skorstenen 

kommer detta kunna ske grundligare och säkrare. 

Lund, 2015-01-19  

Petter Jansson och Linn Ljunggren 
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 
 

2012-06-27  Förfrågningsunderlag, Danewids Ingenjörsbyrå AB 

2012-09-20  Beslut utvändig renovering, Länsstyrelsen 

2013-04-04  Beslut om ingrepp i fast formlämning, Länsstyrelsen 

2014-06-23  Förbesiktning nr 1, Tyréns 

2014-06-26  Byggmötesprotokoll nr 3, Danewids Ingenjörsbyrå AB 

2014-08-20  Byggmötesprotokoll nr 4, Danewids Ingenjörsbyrå AB 

2014-10-21  Byggmötesprotokoll nr 5, Danewids Ingenjörsbyrå AB 

2014-09-22  Förbesiktning nr 2, Tyréns 

2014-10-21  Utlåtande över slutbesiktning ”BYGG”, Tyréns 

2014-11-24  Intyg, Petter Jansson och Linn Ljunggren 
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Bildbilaga 

 

 
  

Kyrkans fasad var i behov av underhåll. Avfärg-
ningen var sliten och fasaden algangripen. Även 
kyrkans tak, avvattningssystem, plåtarbeten 
fönster och dörrar var i behov av underhåll.  
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Bilderna ovan visar processen med att denomtera takteglet.  

Takteglet nedplockat i sin helhet. Det lades ny råspont och takpapp på taket.  
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Detaljbilder från taket på den dåliga råsponten och takpappen samt anteckning på takbrädorna. 
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Utveckligen fram av målningen på fönster. Först rengjordes de, rostskyddades och målades med linolja.  

Bilden t.v visar den nya råsponten och takpappen och nästan helt återlagda takteglet. Bilden t.h visar de färdigt 
avfärgade tornluckorna.  
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Kyrkan i sin helhet innan 
ställningen togs ner.  

Detaljbild på kyrkan nya 
hängränna av koppar 

De nya anpassade 
cementbrunnarna till 
kyrkans avvattningssystem. 

Brunnarna gjordes i en 
dimension mindre än 
tidigare planerat samt 
flyttades närmare kyrkans 
fasad. 
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Kyrkan efter renoveringen.  

Den nya stegen till skorstenen, infärgad röd likt kyrkans taktegel och den nya 
kopparplåtsavtäckningen på kyrkans skorsten.  
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1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik 

Olsson, 2014 
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 
4. Stångby kyrkby kyrkogård, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Carin Strümpel-Alftrén, 

2015 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015 
9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Norra Nöbbelövs sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015 
10. Gråmanstorp kyrka, Gråmanstorp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014–2015 
11. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2015, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, Östra Broby sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och 

Emelie Petersson, 2014 
14. Villa Fehr, Nättraby sn, AU, Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson, 2015 
15. Taket på Fru Görvels hus, Lunds domkyrkoförsamling, AK, Anna Rabow, 2008 
16. Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
17. Elinebergskyrkan, Helsingborg – takrenovering, AM, Maria Sträng, 2015 
18. Hörups kyrkogård, Hörups sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2014 
19. Krematoriet, Helsingborg – takomläggning, AM, Maria Sträng, 2015 
20. Örumshuset, Hörup sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
21. S:t Petri kyrka – Värme- och ventilationssystem, Klippan sn, AM, Åsa Eriksson Green och Jimmy Juhlin 

Alftberg, 2013–2015 
22. S:t Petri kyrka – Omläggning av damm, Klippan sn, AM, Maria Johansson och Åsa Eriksson Green, 2013-2015 
23. Billesholms kyrka – renovering av golv, Norra Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
24. Stora Råby kyrkogård, Stora Råby sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
25. Ausås prästgård, Ausås sn, VP, Anna Rabow, 2015 
26. Valleberga kyrkogård, Valleberga sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
27. Ingelstorps kyrkogård, Ingelstorps sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
28. Glemminge kyrkogård, Glemminge sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
29. Vattensågen i Sönder Össjö, Skånes Fagerhults sn, AM, Maria Johansson, 2015 
30. Ekeby badhus – steg två i takrenoveringen, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Linn Ljunggren, 2015 
31. Igelösa kyrkogård, Igelösa sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
32. Västra Hoby kyrkogård, Västra Hoby sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
33. Odarslövs kyrkogård, Odarslöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
34. Vanstads kyrkogård och begravningsplats, Vanstad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
35. Lövestads kyrkogård och begravningsplats, Lövestad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
36. Tryde kyrkogård, Tryde sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2014 
37. Källna kyrka – Plåt och fogningsarbeten, Källna sn, AM, Maria Johansson, 2015 
38. Östra Broby kapell – inre och yttre renovering, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
39. Östra Ljungby kyrka – tak och fasadrenovering, Östra Ljungby sn, AM, Maria Johansson, 2015 
40. Tomelilla kyrkogård, Tomelilla kn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
41. Håstads kyrkogård, Håstad sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
42. Huaröds kyrka – Takrenovering, Huaröd sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
43. Ullstorps kyrkogård, Ullstorps sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
44. Ramsåsa gamla kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
45. Ramsåsa nya kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
46. Benestad gamla kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
47. Benestad nya kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
48. Röddinge kyrka – utvändig renovering, Röddinge sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 



 
 

 

49. Korgfabriken i Lönsboda – renovering av fasad, Örkened sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
50. Renovering av gamla gravkapellet, Norra kyrkogården i Lund, en binär historia, Lunds sn, AM, Petter Jansson, 

2015 
51. Tryde Kyrka – Utvändig renovering, Tryde sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
52. När Flamingo rivs, Perstorps sn, BD, Helene Stalin Åkesson, 2015 
53. Tomelilla Byagårds gavel och tak, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
54. Ausås prästgårds tak, Ausås sn, AM, Anna Rabow, 2015 
55. Gräsma kvarn – Vårda vattendragens kulturarv, Huaröd sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
56. Gustav Adolfs kyrka – utvändig renovering, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2015 
57. Lomma kyrka – upprustning av kontreforer, Lomma sn, AM, Petter Jansson, 2014-15 
58. Bara kyrka – invändig renovering, Bara sn, AM, Anna Rabow, 2015 
59. Bara kyrka – utvändig renovering, Bara sn, AM, Anna Rabow, 2015 
60. Sankt Nicolai kyrka i Trelleborg – utvändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 
61. Kviinge kyrka, renovering av torntak, Kviinge sn, AM, Petter Jansson 2015 
62. Odarslövs kyrka, renovering av torntak, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 2015 
63. Stora Råby kyrka, installation av värmepump mm, Stora Råby sn, AM, Petter Jansson 2014-15 
64. Vallösa kyrka - utvändig renovering, Sjörup sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
65. Norra Åkarps kyrkogård, Norra Åkarps sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
66. Stora Köpinge kyrka, invändig renovering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2015 
67. Starby kyrka, Så mycket bättre, elsanering, vägg- och golvarbeten, Starby sn, AM, Petter Jansson 2015 
68. Röke kyrkogård, Röke sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
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