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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Under åren 2013-2014 genomgick Tolånga kyrka en invändig renovering och 
installation av nytt värmesystem. Renoveringen var till en början begränsad till 
komplettering av det vattenburna värmesystemet med bergvärme och ny 
eldragning. Ursprungliga handlingar upprättades av Leif  Waldemarsson Ramböll, 
2011-08-31. En ny oljepanna skulle kopplas till befintlig värmeanläggning och 
kompletteras med en värmepump för bergvärme i en ny källardel tillbyggd vid 
den befintliga källaren. Två fläktluftvärmare skulle installeras i korsarmarna. Nya 
radiatorer skulle placeras i kyrkan samt äldre eldragningar dras om och ny 
styrning för ljud och belysning installeras. Under arbetets gång tillkom renovering 
av brädgolvet i del av långhuset och korsarmen, borttagning av bänkarna i norra 
korsarmen, ommålning av bänkarna, komplettering av belysningen, 
iordningsställande av utrymme för WC i tornbottenvåningen med därtill 
nödvändig ledningsdragning. Arbetena drog kraftigt ut på tiden på grund av 
tilläggen till de ursprungliga handlingarna. Slutbesiktningen utfördes i september 
2014 men en del arbeten återstod ännu inne i kyrkan såsom komplettering av 
möbleringen. Antikvarisk slutbesiktning utfördes i maj 2015.  

I samband med arbetena återupptäcktes medeltida kalkmåleri vid 
trappuppgången till orgelläktaren. Målningsfragmenten undersöktes av Skånes 
målerikonservatorer som också tog fram åtgärdsprogram. Åtgärderna har ännu 
inte utförts. Arkeologiska undersökningar utfördes i samband med 
grävningsarbeten på kyrkogården. Medverkande arkeolog var Therese Ohlsson, 
Sydsvensk arkeologi (rapport 2014:78).  

Administrativa uppgifter 

Objekt   Tolånga kyrka  
Socken   Tolånga socken, nr 1377 
Kommun   Sjöbo kommun 
Arbetshandlingar Leif Waldemarsson Ramböll, 2011-08-31 
Länsstyrelsens diarienummer 433-15037-11,431-21987-11,  

433-12673-2014 (ändring korsarm, WC) 
Regionmuseets diarienummer L12.30-285-11-1377, L12.30-229-14-1377 
Byggherre/beställare Lövestads församling 
Entreprenör - bygg  Bygg- GJ-kyrk- och kulturrenoveringar,  
   Rune Brinks byggnads AB 

- el  Lassessons elektriska  
- Plåt  Bror Mårtensson plåt, Lomma  
- Markarbeten Karl Olsson Rörl. Firma 

Tofta Gård AB, styrd markborrning 
- Måleri  Målericentralen– Stefan Larsson 
- Möbelsnickeri Ove Johanssons snickerifabrik Heingetorp 
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Antikvarisk medverkan  Regionmuseet Kristianstad, genom  
Kerstin Börjesson 

Byggnadstid Höst 2013-höst 2014 
Slutbesiktning 2014-09-14 
Bidrag till kulturmiljövård Kyrkoantikvarisk ersättning 
Rapport granskad av Anna Rabow 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Tolånga kyrkas äldsta delar uppfördes under medeltiden och bestod av kor med 
absid, långhus och ett brett, rektangulärt västtorn som varit öppet till långhuset 
med två rundbågsöppningar. Någon gång senare under medeltiden byggdes 
kyrkan till ytterligare med ett nytt, kvadratiskt västtorn. Det äldre tornet revs ned 
till långhusets murkrön och togs i bruk som en förlängning av långhuset. Det 
senmedeltida tornet däremot hade ingen förbindelse med kyrkorummet och 
ingång var från norra sidan. Ingång till kyrkan var via långhusets portaler och ett 
vapenhus finns omnämnt på långhusets norra sida. Under sen medeltid tillkom 
valv inne i kyrkan och dessa kalkmålades. Spår av målningar har dokumenterats i 
kyrkans medeltida valv men de är överkalkade idag och inte synliga.  

År 1850 tillkom de nuvarande korsarmarna i norr och söder efter ritningar 
av C. F. Ljungberg. Korsarmarna upptar hela långhusets långsidor och större 
delarna av långhusets murar revs i samband med ombyggnaden. De gamla valven 
kunde stå kvar och de nya delarna täcktes med vardera två valvkappor. 
Vapenhuset revs också och ny ingång till kyrkan gjordes genom tornets västra 
mur samt från tornet till långhuset via en ny öppning i västförlängningen/gamla 
tornets västmur. Tornets norra ingång sattes igen och en prästingång gjordes från 
öster i absiden. Kyrkans fönsteröppningar tillkom sannolikt vid denna tid eller 
1800-talets andra hälft. Enligt ritningen till ombyggnaden från 1849 gjordes 
bänkinredningen i de nya delarna med norr-sydgående bänkar i korsarmarnas 
västra delar medan bänkarna i de östra hälfterna gjordes från öster till väster. 
Mittgångar fanns mellan de östra och västra delarna rakt framför långhusets 
mittersta valvpelare. I övrigt hade bänkinredningen den indelning som den har 
idag. Enligt förslag skulle koret inredas till sakristia avskilt från långhuset med ett 
skrank och altaret istället placerat i triumfbågen med altarrundel framför, i det 
gamla långhusets östra del. Förslaget utfördes inte och altaret kunde stå kvar på 
sin gamla plats. Den nuvarande läktaren tillkom sannolikt omkring 1866 då 
kyrkan fick en ny orgel.  

Under 1930-talet genomgick kyrkan en inre renovering under ledning av 
Theodor Wåhlin. Golven sänktes i hela kyrkan för att få bättre takhöjd under 
orgelläktaren. Korsarmarnas ursprungliga golvnivå syns ännu som en murhylla 
omkring 30 cm över nuvarande golvnivå. Golven av tegel lades om med kalksten 
i mittgångar och brädor i bänkkvarteren. En ny ingång gjordes till norra 
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korsarmen och gångar inne i kyrkan anpassades till den nya entrén. Läktaren 
förlängdes också fram till nuvarande plats, väster om långhusets andra valvtravé. 
Bänkarna har ingen datering i kyrkans vou-plan men korsarmarnas bänkar bör 
vara samtida med denna del, dvs. 1850.  Bänkarna byggdes om under 1930-talet. I 
samband med Wåhlins renovering tillkom sannolikt också de västra 
inbyggnaderna i vapenhuset i form av en skrubb i söder, nuvarande textilförråd, 
och trappinbyggnad med elcentral i nordvästra hörnet. 

Kyrkan har inte genomgått några större förändringar sedan 1930-talets inre 
renovering. Tolånga kyrkan hade före den aktuella renoveringen en intakt 
bänkinredning från mitten av 1800-talet med bänkar i korsarmar och långhus. 
Kyrkorummet hade traditionell prägel utan moderna inslag. Norra korsarmen 
hade sedan ändringarna på 1930-talet fungerat som en av kyrkans huvudentréer, 
ett alternativ till den branta trappuppgången i väster. Norra ingången saknar dock 
vestibul eller vapenhus och entrén sker därmed direkt in till kyrkorummet. Från 
norra ingången ledde före renoveringen en smal och lång passage mellan 
bänkkvarteren fram till långhusets mittgång. Norra korsarmens bänkinredning 
användes normalt inte då man inte ser altaret från bänkarna i denna del.  

Skadebild/ motiv till åtgärder 

Kyrkan hade före renoveringen ett äldre värmesystem bestående av vattenburen 
värme med oljeeldad panna belägen i pannrummet utanför norra korsarmens 
norra sida. Värmekällan inne i kyrkan bestod av radiatorer längs korsarmarnas 
ytterväggar, två radiatorer under orgelläktaren i väster samt två radiatorer i koret. 
Det befintliga radiatorsystemet och rördragningen var gammal. Det tog mycket 
lång tid att värma upp kyrkan inför förrättningar med det underdimensionerade 
värmesystemet. Det oljeeldade systemet var också mycket dyrt i drift. Tolångas 
elförsörjning medgav inte en utökad eluppvärmning av kyrkan. Jordvärme var 
inget alternativ då marken kring kyrkan består av skiffer. Istället ville man 
installera bergvärme med fläktluftvärmare inne i kyrkan. Bergvärmen skulle dock 
inte räcka som intermittent uppvärmning utan behövde kompletteras med 
spetsvärme från oljeeldning när det är som kallast. Åtgärderna var således väl 
motiverade för att göra kyrkan mer brukbar och uppvärmningen mer ekonomisk.  

I samband med pågående invändig renovering upptäckte man att golvet i 
långhusets norra del samt norra korsarmen var i dåligt skick. Både golvbrädor 
och reglar var rötskadade. Det bestämdes att golvet skulle läggas om med nya 
brädor. Samtidigt väcktes diskussioner om att kunna ta ytan i bruk för kyrkkaffe. 
Församlingen saknade denna möjlighet i anslutning till kyrkan. Även WC 
saknades i kyrkan men planer fanns redan på att inreda ett textilförråd i tornet till 
toalettutrymme. Närmsta WC finns i en byggnad intill nya kyrkogården, vilket 
innebär en relativt lång och besvärlig promenad för kyrkobesökaren då kyrkan 



 
 Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 
 
 

8 

ligger högt belägen (cirka 7 meter över bygatan) med en brant stigning framför 
allt från västra sidan.  

Utförda åtgärder 

Bergvärme och källare 

Fyra borrhål gjordes på gamla kyrkogården på olika platser, ett i nordöstra 
hörnet, ett vid uppfarten till kyrkogårdens övre del, ett öster om kyrkan och ett 
norr om källaren (se plan på sidan 27).  

Inledningsvis började man gräva för ny källare väster om den gamla 
källardelen intill norra korsarmens nordvästra hörn. I schaktet påträffades en del 
sten 0,3-0,8 m stora och en del med cementbeläggning. Stenansamlingen tolkades 
som en förstärkning av korsarmens grundläggning eftersom denna del av kyrkan 
ligger nära en brant sluttning. (För arkeologiska resultat se Rapport 2014:78 
Tolånga kyrka Sydsvensk arkeologi). Eftersom man inte ville riskera att skada 
kyrkans grundläggning avbröts grävningarna och man började planera för att 
förlägga källaren öster om den befintliga källardelen. Källaren fick ritas om. Vid 
grävningar för den nya källaren var en äldre oljecistern deponerad vilken grävdes 
upp och skickades till avfallsanläggning. Det nya källarutrymmet gjordes 3x5 m 
med intagsöppning i tak 100x1200, för att kunna byta ut eventuell aparatur i 
framtiden. Intagsöppningen gjöts över och täcktes med tätskikt för att inte riskera 
läckage in i källaren. Det nya pannrummet byggdes upp av skalblock på gjuten 
platta med en avloppsbrunn. Avloppet utfördes med oljespärr och anslöts till 
kommunal avloppsledning.  

I det gamla pannrummet gjordes en öppning i öster för förbindelse till nya 
källardelen. Den äldre ytterdörren till trappan byttes till ny. En svanhals för 
ventilation till källaren förlades också intill källartrappan och källaren 
kompletterades med en elektrisk fläktkonvektor för uppvärmning. I anslutning till 
det gamla pannrummet gjordes en håltagning för värme- och styrledningar till 
norra korsarmen, se vidare under rubrik Ledningsdragning. Ledningsdragning från 
källaren gjordes också via schakt längs kyrkans norra sida, fram till tornets västra 
sida där ledningarna drogs genom ny håltagning i mur in till elcentralen vid 
torntrappan. Håltagning gjordes också i tornets västra sida för vatten och avlopp 
till framtida WC. Även denna schaktning övervakades av arkeolog från Sydsvensk 
arkeologi.  

Vid grävning för ledningar till värmekällaren användes styrd borrteknik 
vilket innebar att öppna grävningsschakt i mark delvis kunde undvikas. Från 
värmekällaren borrade man ledningar (el, vatten, avlopp, tele, fiberkabel) för 
anslutning till kommunala ledningsnät vid kyrkogårdens nordvästra hörn intill en 
gammal brandstation. Ett öppet schakt cirka 2x2x2 m grävdes vid brandstationen 
i vilket borrmaskinen placerades och borrhål cirka 35 cm i diameter gjordes fram 
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till värmekällaren under mark. För ledningar till el och vatten borrades också från 
borrhålet och västerut, under vägen, till ett vagnsskjul utanför nya kyrkogården. 
För framtida ström- och vattenförsörjning till kapellet kompletteras med 
anslutningar till kapellet med tomrör och för VS med befintliga ledningar. 

Schaktmassor från grävningarna lades upp längs västra sidan av nya 
kyrkogården. Eftersom schaktmassorna riskerade att skada träden intill denna 
sida behövde man deponera massorna på ny plats. Istället för att köra bort 
schaktmassorna beslöt man att använda dessa för förstärkning av en stödmur 
norr om kyrkan på gamla kyrkogården. Detta är ett separat ärende hos 
länsstyrelsen (433-17176-2014) och planeras att utföras under 2015.  

Ny dränering gjordes till källaren vilken ersatte den gamla. Avloppsledning 
för dräneringen drogs fram med utlopp i slänten norr om källaren. För kyrkans 
dagvatten gjordes också nya ledningar. Dagvattenledning från kyrkans norra 
stuprör drogs ut till norra slänten och från kyrkans södra sida kopplades till 
ledning med utlopp i södra slänten. Till stuprören gjordes även nya renstrattar vid 
anslutning till avloppet. Dessa specialtillverkades av förzinkad plåt av Bror 
Mårtenssons plåt, Lomma.  

Ledningsdragning, el  

Värme 

Ledningar för varmvatten och styrning drogs från pannrummet genom 
håltagning i korsarmens norra mur, öster om korsarmens ytterport. Därifrån 
drogs värmeledning under stengolv till västra bänkkvarterets golv och vidare till 
luftvärmefläkten vid västra väggen. Härifrån drogs ledningarna vidare längs 
golvet till långhuset och därifrån till orgelläktaren upp längs norra långhusväggen. 
För minsta möjliga påverkan beslöts att inte bygga in ledningarna utan låta dem 
vara synliga. Vidare drogs ledningen genom läktargolvet och ned på motsvarande 
södra långhusväggen och fram till värmefläkt i södra korsarmens västra vägg. Till 
tornets radiatorer drogs ledningarna från en öppning i muren bakom orgeln till 
inbyggnaden för orgelfläkten och härifrån ned genom innertaken till 
inbyggnaderna i tornets nedre plan. Ledningsrören under orgelläktaren i 
kyrkorummet målades inte in under arbetets gång då det inte ansågs att det 
behövdes. Efter slutbesiktningen har man från församlingen haft synpunkter på 
detta. Då ledningsrören också vänts med märkning utåt i kyrkorummet är det bra 
ur estetisk synpunkt om ledningarna målas. Målningen bör göras med 
elementfärg och färgas in i samma nyans som väggfärgen en bruten vit kulör. 

Ledningar till styrningen byggdes in i en trälåda som målades in i samma 
kulör som golvfärgen. Lådan drogs diagonalt vid murpelarna i långhuset och 
längs långhusets norra sida fram till styrpulpeten i första bänkraden på norra 
sidan. Ledningsdragningen för styrningen till södra värmefläkten gjordes i ett 
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plaströr som målades i samma kulör som väggfärgen och lades bakom 
värmeledningen upp till läktaren.  

Temperaturgivare till värmeanläggningen sattes i vapenhuset på södra 
inbyggnadens västra vägg och i korsarmarna vid valvpelarnas baksida, dvs. inte på 
medeltida murverk, utan på korsarmens pelardel. På orgelläktaren sattes en givare 
på orgelhusets norra sida. Kabeldragningen till dessa förlades dels i 
bänkkvarterens golv, i stengolvet i frästa spår i golvplattorna och på läktaren i 
kabellådor samt från läktaren till inbyggnad i tornet med nedgång i 
inbyggnaderna.  

Bergvärmeanläggningen utformades med en datoriserad övervakningsenhet 
DUC med uppkoppling via internet. För styrning av detta system installerades 
fiberkabel fram till kyrkan. Ledning till detta drogs via källaren. 
 

Eldragning torn 

Nytt elskåp placerades i trappinbyggnaden och fästes i vangstycket upptill samt i 
golvmonterade järn nedtill. I trappan till tornets övre våningar monterades 
ledningar intill befintlig ledningsdragning. Kablaget målades in i samma nyans 
som trappan. Från andra våningsplan drogs ledningar vidare dels till tredje 
våningen via kabelstege och dels till orgelläktaren via inbyggnaden för 
orgelfläkten och en öppning i långhusgavel.  

I tornets tredje våning monterades kabelstege längs norra väggen, via 
vindsingången i östra väggen till elen på kyrkvinden. El till kyrkorummets 
ljuskronor förlades i en kabelstege på tornets andra våningsplan och på vinden 
monterades dels i taklag och dels i nytt virke ovan valven. Inga nya håltagningar 
gjordes. (Kablarna eller rännorna målades inte in i vindsutrymmena.) Armatur i 
tredje våningen monterades i metallfästen vid snedsträvor.  

Ledningsdragning till klockvåningen bibehölls. Ledning till ny belysning 
drogs intill befintliga ledningar fram till klockvåningen. På klockvåningen, drogs 
ledning från centralen intill trappan via vajer vilket innebar att infästning i bjälklag 
mm blev minimal. Ett system för fjärrstyrd klockringning installerades också. 
Denna förenklar vid gravsättning eftersom kyrkvaktmästaren kan starta 
klockringnigen från kyrkogården utan att behöva gå tillbaka upp till kyrkan. 
Systemet består av en sändare och mottagare på klockvåningen med motsvarande 
sändare och mottagare på begravningskapellet på nya kyrkogården. Denna var i 
maj månad 2015 testad och i funktion.  
 
Eldragning kyrkorum 

Styrning för ljud, ljus, larm, klockor och värme förlades till en ny styrpulpet under 
orgelläktarens nordvästra hörn. Ritning till pulpeten utfördes av Rune Brink. 
Pulpeten tillverkades av trä och målades i samma färg som bänkinredningen. I 
styrpulpeten utfördes också huvudströmbrytare till utrustningen. Ledning till 
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styrningen drogs från tornet som beskrivet ovan, via inbyggnaderna för 
orgelfläkten till orgelläktaren och därifrån i golvet till läktarens norra sida och ned 
till bottenplan via montering på baksidan av läktarpelare. Genom en fjärrkontroll 
kan ljus och klockor också styras från koret genom en mottagare vilken 
monterades på främre bänkraden. 

Eluttag i kyrkan bibehölls i övrigt och kompletterades med nytt eluttag vid 
norra korsarmen på norra sidan om långhusets bänkrad. Ny eldragning gjordes 
också till pentry vid norra korsarmens norra sida. Nya elinstallationer 
målningsbehandlades som intilliggande ytor och alla uttag gjordes 
utanpåliggande.  

Belysning 

I norra korsarmen fick ljuskronorna höjas något då dessa hängde för lågt. 
Befintliga ljuskronor bibehölls, nya dimbara ljuskällor monterades och kronorna 
kompletteras med en djupare ”skål” runt ljuskällorna. Skål till ljuskronorna 
tillverkades av Bror Mårtenssons plåt och utfördes av mässing. I koret ersattes 4 
äldre armaturer i triumfbågens östra sida av typen strålkastare med nya dimbara 
spotar. Dessa kunde monteras i samma håltagningar som tidigare, dvs. inga nya 
håltagningar behövdes. Ny armatur av samma typ monterades i korvalvets 
valvkrön. En eldosa vid korets nordvästra pelare togs bort och hål i putsen 
lagades och målades in.  

I vindfånget till tornet saknades belysning och ny armatur med 
ledningsdragning installerades. Armaturen som är utförd av blyinfattat glas är 
tillverkad av konstglasmästare Erik Bergström, Köping. 

Korsarm, golv och bänkar 

En skada i norra bänkkvarterets brädgolv avslöjade att brädgolvet var i dåligt 
skick. Hela norra bänkkvarterets golv och även golvet i norra korsarmens östra 
kvarter behövde bytas ut. Efter önskemål från församlingen och 
tillståndsprövning av länsstyrelsen plockades bänkarna bort permanent i norra 
korsarmens östra bänkkvarter. Dörrarna sparades liksom bänkskärmarna. För att 
få en jämn golvnivå med kalkstensgolvet i gången sänktes brädgolvet i den 
aktuella golvytan i korsarmen. Nytt golv gjordes i övrigt likt befintligt med 
bjälklag och brädor av furu. Golvet målades i linoljefärg, samma kulör som 
befintlig golvfärg. Intill stengolvet i gången mot väster och öster gjordes en 
springa, några millimeter bred. Detta bedömdes vara tillräckligt för luftning av 
golvet. I långhusgolvet gjordes luftningen genom ventiler under fotbrädorna. Vid 
nordöstra hörnet där en bänkgavel tidigare varit monterad i stengolvet fick 
stengolvet kompletteras med kalkstensplattor. Borttagna kalkstensplattor från 
gången kunde återanvändas. Vid långhusets bänkkvarter gjordes bänkskärmen 
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mot norr om för att täcka hela bänksidan. Ett ryggparti från borttagna bänkar 
återanvändes för detta syfte.  

Enligt planerna skulle utrymmet utan bänkar kompletteras med ny 
möblering av stolar och bord, trinettkök och nytt textilskåp. Trinettköket 
specialtillverkades av snickare för att passa in i den befintliga inredningen. Skåpet 
utfördes med luckor för att helt dölja köksfunktionen. Övrig inredning var ännu 
inte på plats vid antikvarisk slutbesiktning. 

I norra korsarmens västra del fanns ett par bänkrader bakom en 
bänkskärm. Önskemål fanns att även ta bort denna del då bänkarna aldrig 
användes. Av antikvariska skäl bedömdes bevarandet av bänkskärmen vara viktigt 
för att få en tydlig markering av gången från norra entrén. Bänkskärmen dolde 
också den nya värmefläkten som installerats mot västra ytterväggen. Eftersom 
bänkskärmen var dåligt förankrad beslöt man att förstärka denna på något sätt. 
Som ett sätt att få en bättre användning för utrymmet och också för att stabilisera 
bänkskärmen gjordes ett skåp bakom skärmen och bänken mellan skåp och 
värmefläkt togs bort. Skåpet skall användas för förvaring av inventarier. Skåpet 
målades i samma kulör som bänkfärgen.  

WC och textilförråd 

I samband med renoveringen aktualiserades även planer på wc i vapenhusets 
förråd. Det beslöts att göra en tillståndsansökan för detta arbete och förbereda 
för denna installation med avlopp och vatten när grävningar ändå pågick. 
Textilförrådet iordningställdes genom att moderna skivmaterial togs bort och 
underliggande putsväggar togs fram. Nytt innertak utfördes av brädpanel som 
målades likt övriga inbyggnader. Golvet lades med cementplattor. Lufningen till 
wc-utrymmet utfördes med tallriksventil med självdrag och rör till denna drogs 
upp i tredje våningsplan. Avloppsluftare drogs upp till klockvåningen där en 
svanhals fästes vid trappräcket. Ventilationen drogs i samråd med antikvarie. 
Innertaket utfördes med samma snickeriprofiler som vindfångsinbyggnaden och 
målades i samma färg som denna.  

Eftersom textilförrådet togs i anspråk för det nya wc-utrymmet behövde 
textilierna få ny förvaring. Ett skåp för textilierna ritades med förebild från andra 
textilskåp med liggande förvaring. Skåpet var inte färdigt vid slutbesiktningen 
men levererades senare och placerades i norra korsarmen.  

Målning 

Färgen på bänkarna bättrades med linoljefärg. Bänkarnas överliggare, listverk, var 
dock målad med oljefärg av modern typ (alkydoljefärg). I vapenhuset togs en del 
utfällningar (bakterier som rosafärgat putsen) bort med wischab-svamp.  Skador 
på väggarna målades i med kalkfärg.  
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Övrigt 

Högtalare av märket Bose monterades på väggen vid norra korsarmens sydöstra 
hörn, vid en 1800-talspilaster. Högtalaren var tidigare monterad på ett golvstativ.  

Larm planeras att installeras inom några år. Central för larm skall placeras 
vid tornvindfångets norra väggsida. El är förberett för installation av 
larmcentralen och deckare i kyrkan. Eldragning för siren och nyckelskåp är inte 
förberett.  

För eventuella framtida eldragningar har extra tomrör lagts i läktargolvet. 
För julgranens belysning gjordes eluttag monterade i järnstativ vid ömse 

sidor om yttertrappan på tornets västra sida. 

Iakttagelser under restaureringen 

En skada i putsen vid uppgången till orgelläktaren blottades medeltida 
kalkmålning. Konservator kontaktades som uppgjorde ett åtgärdsprogram för 
ilagning av målningen (Skånes målerikonservatorer). Åtgärderna kvarstod vid 
slutbesiktningen.  

Bemålningen i altaruppsatsens baldakindel flagnar i stor omfattning och 
behöver ommedelbar fästas och ses över av konservator.  

Avvikelser från arbetshandlingar 

Ändring av belysningen i ljuskronorna utgjorde en avvikelse från handlingarna 
och gjordes i samråd med länsstyrelsen. Borttagning av bänkar i norra korsarmen 
och nytt wc utgjorde tillståndspliktiga åtgärder för detta söktes nytt tillstånd hos 
länsstyrelsen.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Renoveringen av kyrkan och framför allt de tekniska installationerna var mycket 
omfattande och krävde samordning av alla delar vilket innebar en del försening 
och mycket planering. De tekniska installationerna har varit i drift under ett 
halvår och uppges fungera som de ska, dock var värmen något för lågt inställd till 
en början vilket ska korrigeras. Vid besök inne i kyrkan i maj 2015 var 
temperaturen inne i kyrkan 13° C vilket överensstämmer med grundvärme-
inställningen. Klimatmätningar i kyrkan påbörjades den 6 oktober 2014 och skall 
pågå i minst ett år.  

Den inre renoveringen blev mer omfattande än tänkt eftersom man tog 
tillfället i akt att göra om i korsarmen när golvet ändå skulle bytas. 
Förberedelserna för WC-utrymmet var också en åtgärd som skedde tidigare än 
planerat men där man passade på eftersom grävningar utfördes för avlopp och 
vatten. Arbetena som helhet har utförts med hög kvalitet från de medverkande 
konsulterna. Kabelstegen på tornets tredje våning monterades dock innan samråd 
med antikvarie hade skett och en bättre antikvarisk lösning hade varit att dra 
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ledningarna längs golvet. I övrigt skedde åtgärderna i gott samförstånd med 
samtliga inblandade. På klockvåningen drogs ledning på ett snillrikt sätt längs 
vajer för att slippa infästning i väggar och taklag. Detta kan tjäna som gott 
exempel för framtida eldragningar i känsliga miljöer. Översynen av kyrkans el har 
medverkat till en mer elsäker miljö och en del fula eldragningar har ersatts med 
nya installationer, t.ex. vad gäller korets belysning. Ändringarna i korsarmen är 
ännu inte helt slutförda då ekonomiska medel saknas till komplettering av 
inredningen. De snickerier som utfördes inom renoveringen gjordes dock med 
hög kvalitet och mycket väl anpassat till kyrkorummets karaktär. Korsarmens nya 
inredning bör hålla samma höga kvalitet.   
 

Lund 150805 

Kerstin Börjesson 

Handlingar med relevans för ärendet 

2011-08-31  Ansökningshandlingar för nytt värmesystem upprättade  
  av Ramböll  
2011-10-09  Yttrande regionmuseet Kristianstad, Kerstin Börjesson 
2011-11-22  Beslut Länsstyrelsen i Skåne län 433-15937-11  
2012-11-12  Förfrågningsunderlag,  

Ramböll Sverige AB, Sweco, Danewids 
2013-08-19   Ritningar tillbyggnad källare Danewids ing-byrå AB  
2013-2014  Byggmötesanteckningar BM 1-15 
2013-10-08  Uppdaterade handlingar källare Danewids AB 
2013-12-20  Uppdaterade ritningar, plan, ledningar i platta  

förslag till wc, borttagning bänkar norra korsarmen 
2014-05-09 Konsekvensbeskrivning till borttagning bänkar, wc, 

textilskåp  
2014-06-10 Beslut ang ändring korsarm mm Länsstyrelsen i Skåne 

433-12673-2014  
2014-08-28 Skånes målerikonservatorer, undersökning och 

åtgärdsförslag till framkomna medeltida bemålade ytor 
2014-09-15 Utlåtande över slutbesiktning SB1 bygg Tyréns  
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Materialförteckning 

 
Golvbrädor   Dala Floda Furu naturell 
Bjälklag golv  Furu 
Ventilationsgaller golv Aluminium rister 
Golv WC  Marte Antracit Interni 15x15 cm 
Kalkfärg  Kulekalk kulör natur 
Bänkar, dörrsnickeri Linoljefärg Ottossons färgmakeri, specialbruten kulör 
Överliggare bänkar Metallackfärg Beckers Alkydbunden, Svart kulör 
Ådringslasyr bänkar Kokt linolja och balsamterpentin blandat 1-1, kulör 
  Torra pigment + bränd terra 
Spackel    Linoljespackel 
Plaströr mm utvändigt Metallackfärg/ Beckers 
 
Källare målning 

Färg ny källardel Novalit GF S0500 
Färg gammal källlardel  Calsilit GF S0500 
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Källarnedgång vid korsarmens norra sida före renvoeringen till vänster och efter renoveringen till höger. Grushögen har 
endast en tillfällig placering. 

    

    

Borrhål för bergvärme gjordes på fyra platser markerade med pilar på bilderna ovan. 

 

    

Schaktgropen för den nya källaren under våren 2014. Ledningar till källaren drogs genom schaktfri borrmetod från 
kyrkogårdens nordvästra hörn. På högra bilden syns borrschaktet med borren vid utanför kyrkogården.   
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Den övre bilden visar källare under uppförande med skalblock. Nederst till vänster syns den gamla källardelen med ingång 
och till höger ny källardel med bergvärmeinstallation. Under luckan i golvet finns en pumpgrop.  
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I slänten norr om källaren drogs dräneringsledning från källaren ut. Separat ledning gjordes för dagvattnet.  

 

     
Grävning och håltagning utfördes i tornets västra grundmur. Bilden till höger visar ledning till elcentral i tornets nordvästra 
hörn och till höger syns håltagning för vatten och avlopp till det planerade wc-utrymmet i sydvästra hörnet.  

 

      

Renstrattar specialtillverkades av Bror Mårtenssons plåt. Utlopp från ny vattenavledning gjordes i slänterna norr och söder 
om kyrkan. Bilden ovan visar södra utloppet.  
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Ledningsdragning för värme inne i kyrkan. I vänstra bilden syns ledningen som går upp på läktaren där de drogs genom golv 
och ned på andra sidan läktaren till södra korsarmen. Den högra bilden visar ledningar och en kabellåda vid södra 
korsarmens nordvästra pelare. Kabellådan syns under ledningarna i bilden.  

 

    

Ledningsdragning på orgelläktaren för värme till södra korsarmen och till tornet. För värmen till tornet drogs ledningarna 
vidare på läktarens södra sida och in i tornet genom en dörröppning i muren.  

 

     

Vänstra bilden: Ledningsdragning längs tornets östra mur. Från andra våningsplan drogs ledningen genom golvet till 
inbyggnader i bottenvåningen och därifrån vidare till radiatorer längs norra och södra tornmurarna. Bilden till höger visar 
orgelläktarens vid slutbesiktning.  
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Varmluftsfläktarna till den nya värmeanläggningen i södra (t.v.) och norra korsarmen (t.h.). I norra korsarmen togs en 
bänk bort framför varmluftsfläkten och en skåpsinredning gjordes intill bänkskärmen. Till vänster i högra bilden syns 
ledningslådan som ännu inte målats in i golvfärgen.  

 

      

Bilden till vänster visar hur ledningar drogs i kalkstensgolvet i frästa spår som lagades i med färgat bruk (ungefär mitt i 
bilden). Till höger en modell till den nya styrpulpeten för värme, ljus, klockor, ljud.  

 

     

Den nya vaktmästarpulpeten vid slutbesiktningen.  
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Bilden till vänster visar norra korsarmen innan borttagning av bänkarna. Bilden till höger visar golvet i långhuset vid 
borttagning. 

 

      

Den norra korsarmen under arbetets gång. Till höger norra korsarmen sedd från läktaren vid slutbesiktningen 2014.  

   

   

      

Golvet i långhusets norra kvarter togs bort och lades om likt befintligt (övre bild till vänster). I norra korsarmen togs 
bänkarna bort i den östra delen och golvet lades om på nytt bjälklag. Golvnivån sänktes för att hamna i samma nivå som 
gångarna. Bänksidorna mot korsarmen som tidigare varit delvis öppen kompletterades med fyllningar från de rivna 
bänkarna (bild nederst till vänster och höger). Det nya golvet i korsarmen målades i grått som övriga trägolv.  
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Ett trinettkök placerades i norra korsarmen i ett specialtillverkat skåp.  

 

    

Nytt textilskåp i bilden till vänster samt nytt skåp vid norra korsarmens västra del.  

 

      

Kalkmålningsfragment på södra läktarsidan intill kablage till värmeledning. Till höger syns putsskada vid trappan till 
läktaren.  
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Elcentralen vid trappan till tornet. Till höger syns eldragningen vid trappan till tornets övre våningar. Kablarna målades 
senare in i väggfärgen. 

 
 

         
Ingångsdörren till tornet målades i brandskyddsfärg samt linoljefärg i en grågrön nyans. Kabeldragning till vindsutrymmet 
gjordes via kabelstege på vägg. I klockvåningen drogs elledning till belysning via en vajer (synlig högst upp i högra bilden).  
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Till vänster: Textilförrådet innan renoveringen påbörjats. Till höger syns före detta textilförrådet efter att innerväggar rivits 
och putsyta frilagts.  

 

       

Utrymme för nytt wc vid slutbesiktning. Ny brädvägg gjordes mot ena sidan i övrigt putslagades och målades väggarna. Nytt 
innertak gjordes med dragning för ventilation vilken syns i bild till höger, tornets andra våning.  
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Ytterdörrarna i tornet samt i norra korsarmen målades om likt befintligt i ljus ekådring. 

 

  

Snickerierna retuscherades där håltagningar gjorts och entrédörrarna målades om i samma färg som den befintliga. Vänstra 
bilden visar ny strömbrytare som ersatte en äldre. Marmoreringen kompletterades där denna var skadad. Högra bilden visar 
en ny elkontakt vid triumfbågens norra sida.  
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Ny armatur monterades i vindfånget till tornets entré (tillverkad av konstglasmästare Erik Bergström, Köping). Bilden till 
höger visar gammal armatur i korvalvet som byttes till ny dimbar belysning.  

 

     

Ny belysning (till höger) monterades i triumfbågsvalvet mot koret. Gamla infästningar och kablage användes.  

 

 

     

En ny skål tillverkades vilken ersatte den gamla i vilken ny belysning lades.  
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Plan över kyrkan. Den skrafferade röda ytan markerar ungefärlig ny plats för källaren. Borrhål för bergvärme gjordes på 
fyra platser; öster om koret, i slänten norr om kyrkan och ett par borrhål nordost om källaren.   

Torn 
Kor 

Norra 
korsarmen 

Södra 
korsarmen 
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Plan över kyrkan som visar placering av ny inredning och borttagna bänkar.  



 
Regionmuseets E-rapportserie 2015 

Kulturmiljö 

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

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, Carin Strümpel-Alftrén, 2015 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Jansson, 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, AM, Brösarp sn, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, AM, Trelleborgs sn, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, Östra Broby sn, 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 2013-2014, AM, Kerstin Börjesson, 2011 

 



 

 


