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Utsnitt av topografiska kartan vilken visar Trelleborgs centrala delar med kyrkan markerad.  

Trelleborgs kommun i Skåne.  



 

 

Inledning/sammanfattning av utförda åtgärder 

Under höst 2014- april 2015 utfördes en invändig ombyggnad av Sankt Nicolai 
kyrka. Arbetet omfattade omläggning av golvet i långhuset och tvärskeppet, 
förlängning av korgolvet mot väster med inbyggd liftanordning samt utbyte av 
radiatorer. Viss ommålning skedde i samband med arbetet. Gravhällar som före 
renoveringen låg i golvet flyttades och placerades dels stående i södra korsarmen 
och en gravsten placerades liggande i kyrkans gravkor. En kompletterande 
ansökan för detta gjordes av församlingen. Tilläggsansökan gjordes också för 
kompletterande belysning. Ombyggnaden projekterades av Barup & Edström 
arkitekter och entreprenör var Mur och Puts, Per Wester. Medverkande antikvarie 
var Kerstin Börjesson vid Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i Skåne. 
I samband med grävningsarbeten för den nya lyftanordningen gjordes en 
arkeologisk schaktningsövervakning av arkeologerna Ing-Marie Nilsson och 
Therese Ohlsson, Sydsvensk Arkeologi. Antikvarisk slutbesiktning av arbetena 
gjordes den 27 mars 2015. Vid denna tidpunkt hade ännu inte kompletterande 
belysningen installerats.   

Administrativa uppgifter 

Objekt   Sankt Nicolai kyrka 
Socken   Trelleborg socken 
Kommun   Trelleborg 
Regionmuseets dnr L12.30-288-14-1380 
Länsstyrelsens beslut 2014-07-09, Dnr: 433-4508-2014 
Byggherre   Trelleborgs församling  
Arbetshandlingar  Barup & och Edström arkitektkontor 
Entreprenör Mur och Puts bygg AB, Per Wester 
Underentreprenör El: EA installationer AB, Ulf Thelin  
 Värme: Imtech, André Lindquist 
Antikvarisk kontrollant Regionmuseet Kristianstad/ 

Landsantikvarien i Skåne 
genom Kerstin Börjesson  

Renoveringstid  sept 2014- mars 2015 
Bidrag   Kyrkobyggnadsbidrag 
Rapportgranskning  Helene Stalin Åkesson 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Den nuvarande tegelkyrkan har sitt ursprung i 1200-talets början då en enskeppig 
kyrka med rakt avslutat kor byggdes på platsen. Under medeltiden valvslogs 
kyrkan invändigt och en rad tillbyggnader med vapenhus och kapell tillkom vid 
långhusets sidor samt en sakristia vid koret. Vid långhusets sydvästra hörn 



 
 
 

 

byggdes ett smalt torn som rasade 1617 och ett nytt torn uppfördes därefter vid 
långhusets västra sida.   

Mellan 1881 och 1883 genomfördes en stor ombyggnad av kyrkan under 
ledning av Helgo Zettervall. Det medeltida koret revs och ett nytt östparti med 
korsarmar och rakavslutat kor byggdes. Kring koret uppfördes krenelerade 
utbyggnader i form en halvrund sakristia i öster, det s.k. Ehrenbuschska 
gravkapellet på korets norra sida, samt en likadan utbyggnad för pannrum på 
korets södra sida. Långhusmurarna byggdes delvis om med nytt maskinslaget 
tegel i fasaden. Nya bänkar ritade av Helgo Zettervall tillverkades för 
kyrkorummet. Dessa upptog större delen av långhuset samt båda korsarmarna. 
Kyrkan dekorerades invändigt år 1884 med målningar av Svante Thulin. Kyrkans 
1800-talsarkitektur med de karaktärskapande murbanden längs väggarna i rött, 
svart och gult samt valvens målade dekor har ännu en stor betydelse för 
kyrkorummet. 

Sedan 1800-talets slut har ändringar av kyrkan framför allt berört 
korsarmarna. Bänkinredningen i korsarmarna har plockats bort och ersatts med 
inventarier av skilda slag och funktion. Flera av kyrkans äldre inventarier såsom 
altaruppsats, dopbaldakin och epitafier har efter att ha varit undanställda åter 
placerats i kyrkan. Ett sidoaltare med kyrkans medeltida altarskiva tillkom på 
1960-talet i norra korsarmen och sedan 1999 står en elektrisk orgel placerad i 
södra korsarmen. Denna är sammankopplad med en kraftig kabel med 
orgelverket på läktaren. År 1978 lades golvet om i långhus och tvärskepp med 
grovhyvlade kalkstensplattor samt brädgolv i bänkkvarteren. I koret och 
vapenhuset ligger ännu tegelgolv från 1800-talet kvar.  Vapenhuset 
tillgängliganpassades 2012 med nytt handikappanpassat wc. Året därefter byggdes 
entrén till den södra korsarmen till med nytt vindfång i corténstål efter ritningar 
av Barup och Edström Arkitektkontor.  

Före den aktuella renoveringen framstod kyrkorummet som ett löst 
sammanhållet, splittrat och dåligt planerat utrymme. Vid ingången till södra 
korsarmen fanns en relativt ny skåpsinredning med bokbord. Bakom skåpen, som 
har en viss skärmväggsfunktion, fanns ett flyttbart podium för kören. I södra 
korsarmen stod också den stora elorgeln som är flyttbar. I norra korsarmen fanns 
sidoaltare, en monter med en modell av Jerusalem, ett utställningsbord för 
påsklandskap och julkrubba, en monter för kyrksilvret och lekhörna för barnen. 
Väggarna i korsarmarna upptas till stor del av fönsteröppningarnas låga 
fönsterband samt olika epitafier, minnestavlor och nummertavlor.  
 



 

 

 

Kyrkorummet sett från norra korsarmen mot söder före renoveringen (2011).  

 

 

Arkitektens förslag till nytt podium/altarplats 2014-03-30. Barup & Edström arkitektkontor.  



 
 
 

 

Bakgrund till den aktuella ombyggnaden 

Kyrkorummet hade länge varit förenat med flera funktionsrelaterade problem. 
Framför allt var dessa knutna till större evenemang då kör och orkester 
behövdes. Gradänger för kören byggdes upp i korsmitten och när dessa inte 
används förvarades de i norra korsarmen. Dessa var skrymmande och lagringen 
av dem i kyrkorummet gav ett stökigt intryck. Sedan borttagning av bänkarna i 
korsarmarna hade ingen enhetlig inredning tillkommit som kunde ersätta 
bänkarna. Istället hade föremål med vitt skilda tillkomsthistoria, estetik och 
funktion fått sin placering i korsarmarna. Användningen av korsarmarnas östra 
delar begränsades till stora delar av olika dörröppningar, dels ytterdörrarna och 
dels ingång till pannrum i södra korsarmen och till gravkoret i norra korsarmen. 
Vid tillkomsten av en ny entrébyggnad utanför södra ingången (2013-2014) hade 
fokus också flyttats till korsarmarna och korsmitten som är det första som möter 
besökare som kommer in denna väg. Det fanns ett stort behov att få ett värdigt 
och ordnat kyrkorum med funktionsanpassad och genomtänkt inredning som ger 
ett mer enhetligt uttryck. I ett första skede togs ett förslag till förbättrad 
tillgänglighet och förvaring mm fram av Barup & Edström arkitektkontor. 
Ärendet gick på remiss till Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
I ärendet ingick ändringar av vapenhuset i väster samt tillbyggnad för ny entré vid 
sydöstra ingången till södra korsarmen (länsstyrelsens dnr 433-15729 samt 431-
17881-11). Församlingen ombads komma in med kompletterande handlingar de 
interiöra ändringarna. Nya handlingar till den inre renoveringen av kyrkorummet 
togs fram av Barup och Edströms arkitektkontor och ny ansökan gjordes till 
länsstyrelsen under våren 2014. En konsekvensanalys för kyrkans kulturhistoriska 
värden utfördes av undertecknad. Tillstånd till åtgärderna lämnades i juli 2014.  

Den aktuella ombyggnaden av kyrkorummets östra del omfattade i korthet; 
ny altarplats, nytt lyftbord till koret, nytt stengolv och borttagning av bänkarna i 
korsmitten. Det nya korgolvet och altarplatsen motiverades av församlingen som 
ett sätt att skapa närhet mellan församling och plats med ett nytt altare versus 
populum. Det nya korgolvet skulle också lösa funktionsrelaterade problem knutna 
till evenemang då kör och orkester behövs. Genom ett lyftbord intill korpodiet 
kan även orgeln och andra tunga inventarier lyftas upp på korgolvet. En ramp till 
koret skulle öka tillgängligheten till koret. I korsmitten skulle bänkkvarteren 
kortas av mot öster för att få plats med ny möblering av lösa stolar och det nya 
altargolvet. Det befintliga stengolvet ansågs inte tillfredsställande estetiskt och var 
också förenat med tekniska problem på grund av dålig undergolv med sättningar 
och sönderbrutna plattor som följd.  



 

 

Utförda åtgärder 

Golv 

Det befintliga golvet av kalksten revs i sin helhet. Brädgolvet under bänkarna 
lämnades utan åtgärd med undantag av den främre delen vid korsmitten där två 
bänkar togs bort och brädgolvet revs. Det gamla stengolvet låg på en 
undergjutning av kalkbruk, cirka 100 mm tjockt ovanpå ett lager med lecakulor 
med mellanskikt av plast och därefter ett tjockt lager sand. Inga grävningsarbeten 
gjordes i den undre golvfyllnaden med undantag för en mindre yta för lyftbordet, 
se nedan rubrik Lyftbord. Undergolv till det nya kalkstensgolvet utfördes som en 
armerad betongplatta av 100 mm betong med mellanskikt av plastfolie, finbruk 
och därefter plattorna monterade i fix. Ett par rörelsefogar lades mellan 
korarmarnas golv och mittgången/korsmitten. Kalkstensgolvet lades med plattor 
av slipad öländsk kalksten storlek 298 breda x 20 mm tjocklek. Kalksten med 
rödflammig kulör användes vars färg varierade från grå till röd nyans. Läggningen 
utfördes så att färgvariationerna spreds jämnt över golvet enligt handlingarna. 
Sockel/golvlister mot väggarna utfördes av samma kalksten av 900x100 mm 
plattor.  

Altarpodiets trappor göts på plats med gjutform av plåt som lämnades efter 
gjutningen. Trappstegen till altarpodiet täcktes med plansteg av kalksten 30 mm 
tjocklek med röd nyans. På planstegens undersidor frästes spår in för montering 
av LED-belysning. Den projekterade spårningen för synskadade på planstegens 
ytterkanter utgick. Yttersidor och sättsteg var projekterade att täckas med 
corténplåt med rostig yta. Corténplåten var vid leverans ojämnt rostig och kunde 
av denna anledning inte monteras. Istället monterades en oxiderad koppar. I 
fronten mot mittgången gjordes en perforerad laserskuren text i plåten vars insida 
kläddes med mässingsplåt att synas framifrån. Denna skulle lackas för att bevara 
sin glans men detta kvarstod vid slutbesiktningstillfället. Rampen till korgolvet 
utfördes med en 100 mm hög kant mot norr. I kanten fälldes lysdioder in på 
samma sätt som mot trappans ytterkanter. 

Altargolvet byggdes upp på en fyllnadsmassa av byggskrot och 
cementbunden leca. Därefter göts en platta i armerad betong som underlag för 
det nya golvet.  Den befintliga trappan till koret bevarades under det nya podiet 
och det övre plansteget ligger synligt kant i kant med nytt golv.  

I norra korsarmen låg fyra gravhällar i golvet intill den västra väggen. Dessa 
togs upp i samband med golvrenoveringen och placerades tillfälligt utanför 
kyrkan. I samråd med antikvarie beslutades att placera tre av dessa utmed västra 
väggen i södra korsarmen och en häll i Ehrenbuschska gravkoret. Den senare var 
sprucken, en äldre skada. Två gravhällar framför koret hade redan flyttats 
eftersom de hade hamnat under det nya korpodiet. Dessa var placerade vid östra 
väggarna på norra respektive södra korsarmen. En ansökan om flyttning av de 



 
 
 

 

fyra gravstenarna i norra korsarmen gjordes med konsekvensbeskrivning av 
medverkande antikvarie. De tre gravhällarna i södra korsamren monterades 
genom kramlor av handsmidda järnstaplar i muren. Tvättning av gravstenarna 
med vanligt såpvatten utfördes.  

El  

Ljusslingor i form av ledlister lades i en skåra på golvstegens underkanter. 
Orgelns kabel från orgelläktaren förlades i kulvert under golvet. Flera tomrör 
lades ned i golven för eventuella framtida ledningsbehov. Ett par uttag gjordes 
intill sydvästra hörnet av norra korsarmen och nordvästra hörnet av södra 
korsarmen. Här gjordes också utgångar för tomma ledningsrör. Likaledes gjordes 
ett par uttag och utgångar för tomrör vid triumfbågens sockel. På det nya 
korpodiet gjordes ett par golvuttag i mässing. Ett dolt eluttag täckt med en lös 
kalkstensplatta  utfördes mitt på altarpodiet. Utanpåliggande kablage till högtalare 
i södra korsarmen lades ned i golvet i södra korsarmens västra sida. Ett 
installationsskåp 1 meter högt och 0,5 m brett av brunmålad plåt placerades i 
södra korsarmens nordvästra hörn, invid murpelaren mellan korsmitt och 
korsarm. I långhusets mittgång lades rör för styrning till ljud och belysning.  

Belysning 

En tilläggsansökan för komplettering av kyrkorummets belysning gjordes. Denna 
kunde utföras inom ramen för det gällande beslutet. Arbetet omfattade 
komplettering av de befintliga sex ljuskronorna med nya riktade 
belysningsarmaturer (Parabolux). Dessa skulle monteras på ringar med 6 LED-
spots i varje ring. Den nya belysningen ersätter åtta äldre spotlightsarmaturer. De 
nya armaturerna kommer att vara individuellt justerbara och skall monteras med 
ljuskällor i varmvit kulör.   

Lyftbord 

Ett schakt ca 450 mm djupt grävdes ut i södra korsarmens nordöstra hörn. Ett 
lyftbord märke HYMO monterades i schaktet. Lyftbordet kläddes med kalksten 
av samma typ som övriga golvet men 22 mm tjocklek vilka monterades med 
flytspackel. En kantskoning i form av en mässingsram monterades intill 
lyftbordets kant till golvet. I de ursprungliga ansökningshandlingarna var 
lyftbordet tänkt att nå ända fram till utskjutande del av altargolvet. Denna ersattes 
i senare ritningsförslag med en trappa varför ett mellanrum mellan lyftbordet och 
korgolvet skapas när lyftbordet är i upphöjt läge. En platta av trä tillverkades som 
brygga mellan korgolv och lyftbord att användas när man behöver flytta 
inventarier, instrument mm från lyftbordet till altargolvet.  



 

 

Uppvärmning  

Befintlig rördragning för värme revs och ersattes med nya värmerör. En del 
installationer i värmecentralen byttes (nya avstängningsventiler). De befintliga 
radiatorerna i södra korsarmen ersattes med golvmonterade konvektorer av 
märke Conrad konvektor. Konvektorernas släta sidor målades i en grå kulör (RAL 
9002 vitgrå) och täcktes med sittbänkar av trä. Bänkarna laserades i samma nyans 
som den nya stolsinredningen. I det nya korgolvet lades golvvärme i slingor i 
betonggolvet och täcktes med finbruk under golvplattorna. För värmeledningen 
gjordes en håltagning 60 mm i diameter genom muren i triumfbågens södra 
sockel ned till värmecentralen. Styrutrustning till ny golvvärme gjordes från 
värmecentralen. Nya givare för värme monterades vid mötet mellan långhus och 
korsarm. Befintlig ledningsdragning till de gamla givarna återanvändes. 

Möbler 

Ny stolsinredning från Gärsnäs Möbler (Century design Åke Axelsson) 
kompletterade den nya gestaltningen. Stolarna utfördes betsade i 
mahognyliknande rödbrun nyans med röd läderklädsel. Samma bets användes till 
den befintliga skåpsinredningen av ek i södra korsarmen samt bänksitsarna till de 
nya konvektorerna.  

Nytt altare tillverkades av brons av Gert Johanssons plåtslageri AB, Slutarp. 
Altaret utfördes som en stående fyrkant med utvikbara flikar vid sidorna och från 
bordet. Flikarna vid sidorna gjordes omväxlande lackade och olackade (se 
beskrivning bilaga 2.  

Antikvariska synpunkter 

Kyrkorummet har i stort sett gestaltats på det sätt arkitekten projekterade med en 
del undantag. Det nya kyrkorummet har getts en mer markerad mittlinje och 
korsarmarna har därigenom fått en tydligare avdelning vilket gör dem lättare att 
disponera och uppleva separat från långskeppet. I den antikvariska 
konsekvensbeskrivningen var Regionmuseet i stora drag positiv till förslaget. 
Däremot lämnades synpunkter på att passagen förbi altarpodiet skulle bli relativt 
smal när den lösa stolsinredningen stod på plats. Dessa synpunkter kvarstod även 
efter att renoveringen var genomförd. Det stora podiet behövs dock enligt 
församlingen för att vara funktionell vid exempelvis stora konserter. 

Ombyggnaden har inte haft någon negativ inverkan på korsarmarnas 
disposition och möblering, snarare har ombyggnaden blivit ett lyft även för dessa 
delar. Den befintliga inredningen har kommit till användning genom till exempel  
skåpsinredningen i södra korsarmen, vilken placerats för att skapa ett avskärmat 
utrymme för stillhet och vila. Det är dock viktigt att detta utrymme får vara till 
för kyrkans besökare och inte blir ett skräputrymme för allehanda inventarier 
som behöver ställas undan. Även norra korsarmens sidoaltare och 



 
 
 

 

utställningsmontrar kommer mer till sin rätt genom kyrkorummets nya 
disposition. Gravstenarnas montering längs ytterväggarna har gett stenarna en 
mer framträdande plats där de också blir mer läsbara och tillgängliga för 
kyrkobesökare som vill ta del av kyrkan historia.  

Upplevelsemässigt har det nya korpodiet gett kyrkorummet ett lyft genom 
dess kvalitet, ljus och färgverkan. Framför allt är det golvets kalkstensplattor och 
podiets lysdioder som skapar denna stämning. Tillsammans med valv och väggar 
hjälper det till att förstärka kyrkans koloristiska uttryck som också är typiskt för 
Zettervalls 1800-talsarkitektur. Då belysningen ännu inte var installerad upplevdes 
kyrkorummet som något mörkt vilket förhoppningsvis avhjälps genom de nya 
armaturerna. Den föreslagna corténplåten till podiets framsida utgick men 
ersättningsmaterialet upplevs som ett bra alternativ till stålet både 
upplevelsemässigt och kvalitetsmässigt  

Lyftbordets placering, ett stycke ifrån podiet och nedanför trappan, 
upplevdes däremot som något problematisk. Vid överflyttning av föremål till 
podiet måste en lös brygga läggas ut mellan podium och lyftbord. Trappstegen 
riskerar att skadas när den lösa plattan läggs på plats. Dessutom tycks hanteringen 
krånglig.  

Det nya flyttbara altaret är slående i sitt utförande men kanske inte så 
praktiskt. Det har visat sig vara lite skramligt och kanterna är vassa vid 
hanteringen. Möjligen kan det gå att lösa med några enkla tillägg. 
Skötselanvisningarna för altarbordets behöver läggas in i kyrkans underhållsplan 
(se bilaga). 

Handlingar med relevans för ärendet 

2014-02-17  Tillståndsansökan interiöra ändringar 
2014-06-02  Komplettering av handlingar för tillståndsansökan 
2014-06-30  Förfrågningsunderlag, Barup & Edström arkitektkontor 
2014-07-09  Tillstånd Länsstyrelsen, dnr 433-4508-2014 
2014-07-09  Beslut om arkeologisk förundersökn. 431-18057-2014 
2014  Rapport 2014:73 sydsvensk arkeologi,  

Ing-Marie Nilsson & Therese Ohlsson 
2015-02-18  Tillståndsansökan för flyttning av gravhällar 

Lst dnr 433-4472-2015 

Lund 2015-08-07 

Kerstin Börjesson  
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Materialförteckning 

 

Golv 

Golvsten Marmor och Granit Ölandskalksten sockel 100 x 900 mm, golv 298 
x 300 x 20 mm tjocklek, plansteg 30 mm tjocklek 

Fogmassa  Mira rustic plan – cementbaserat, plastförstärkt fogmassa 
Fix Lättfix vit, Finja – vitcementbaserad fästmassa 
 
Plåt sättsteg Oxiderad kopparplåt samt lackerad mässing 
 
Målning väggar Retuschering i befintlig kulör: 
  Vita väggytor målades med NCS S 0500-N, 

Bruna väggytor målades med NCS S 8005-Y50R. 
Målning konvektorer RAL 9002 vitgrå  
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Beskrivning altare 
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Fotodokumentation 

 
Kyrkans korsmitt sedd mot söder efter borttagning av golvplattorna. Ett schakt för ledningar syns mitt i bilden vilket går 
fram till el- och värmecentralen i kyrkans pannrum, söder om koret.  

 
Ledningsschaktet når in till pannrummet via en håltagning vid södra korsarmens östra sida. I detta läge skulle det nya 
lyftbortet placeras.  
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Fyra gravhällar låg i golvet i norra korsarmen. Dessa togs bort och en ansökan om ny placering gjordes.  
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Ett schakt för lyftbordet ungefär 450 mm djupt grävdes intill det nya altarpodiet.  

 

 
Närbild av lyftbordsschaktet.  
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Podiet i korsmitten byggdes upp av byggskrot samt leca. På bilden har även trappstegen till podiet gjutits.  

 

 
Betongplattan för det nya podiet är gjuten och värmeslingor för golvvärme monterad. Platta för övriga golv har också gjutits. 
(Foto Stefan Ullstad, Trelleborgs församling).  
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Läggning av kalkstensgolv pågår.  

 

  
Lyftbordet är installerat intill altarpodiet. På högra bilden testkörs lyftbordet. En brygga av trä tillverkades för att 
användas vid transport av exempelvis tunga instrument från lyftbordet till altarpodiet.  
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Lyftbordet i upphöjt läge, sett från söder.  

 

 
En av granhällarna på ny plats i Ehrenbuschska gravkoret. De övriga monterades stående mot södra korsarmens västra 
vägg.  
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I södra korsarmen monterades gravhällar längs västra väggen. På bilderna syns även avskärmning som skapades av den 
befintliga skåpsinredningen och konvektorerna som placerades utmed väggarna.   

 

   
Norra korsarmen vid slutbesiktningen, En gravhäll har monterats mot östra väggen. Bilden till höger visar korsarmen mot 
väster.  
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Lysdioder monterades på altarpodiets trappsteg i infrästa spår på stegens undersida. Till höger syns trappan vid 
slutbesiktningen.  

 

  

  

Nytt elskåp av brun plåt monterades på södra korsarmens västra sida och målades in i brun kulör (mittersta bilden till 
vänster)  Nya eluttag monterades dels i golv och i vägg. Tomrör för framtida installationer drogs också fram (bilden i mitten 
och längst ned till höger). 
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Kyrkorummet sett mot öster vid slutbesiktningen.  

 

 
Södra korsarmen  vid tidpunkt för slutbesiktningen. En befintlig skåpsinredning målades i samma kulör som 
stolsinredningen och placerades som skärmväggar intill sydvästra hörnet.  
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Flyttbart altare tillverkat av plåtslagare Gert Johansson.  
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Ritningsförslag 2014-06-30. Barup & Edström arkitektkontor.   
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Kyrkans planläggning efter Zetterwalls renovering. Bänkarna längst fram i korsmitten samt 
långhuset var före 1914 års renovering borttagna.  
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