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Helsingborgs krematorium ligger i norra delen av Helsingborg. 

 

Skånekarta med Helsingborgs kommun färgat i ceris och Helsingborgs 
stad markerat med svart punkt. 
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Sammanfattning över utförda åtgärder 

Taket på krematorieanläggningen i Helsingborg har lagts om. Kopparplåt har 
bytts ut till målad stålplåt. Takomläggningen var en följd av återkommande stöl-
der av kopparplåt. Stora partier av plåt på de lägre byggnadsdelarna avlägsnades 
och förstördes i samband med stölderna.   
 

Administrativa uppgifter 
Objekt Krematoriet, Helsingborg 
Socken Helsingborgs socken 
Församling Helsingborgs pastorat 
Kommun Helsingborg 
Länsstyrelsens beslut 433-16995-2014 daterat 2014-07-09 
Regionmuseets dnr L12.30-253-14 
Handlingar - 
Beställare Helsingborgs pastorat genom Sven-Erik 

Aspeklev 
Plåtarbeten Fellmerts Plåt AB genom Mats Fellmert 
Murarbeten Michael Andersén, Byggnadshantverk AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet genom Maria Sträng 
Besiktningsman Roland Johansson  
Tid för utförandet Augusti 2014 – april 2015 
Slutbesiktning 2015-04-28 Entreprenaden godkändes 
Bidrag Försäkringsärende 
Rapportgranskning Kerstin Börjesson  
 

Om byggnaden 

Helsingborgs krematorium ligger i Helsingborgs norra del i anslutning till Pålsjö 
skog. Förutom krematoriet består anläggningen av två begravningskapell. An-
läggningen omges av vallgravar och begravningsplatser.  

Första etappen av krematoriet invigdes 1929 och utgjordes av den höga, 
runda byggnaden med kapell samt de låga byggnaderna öster om kapellet. 1935 
tillkom den sydvästra urngården. Arkitekt för dessa delar var Ragnar Östberg. I 
början av 1960-talet byggdes krematoriet ut med ett nytt kapell, en atriumgård, 
ett klocktorn samt väntrum och kontor. Arkitekt till den delen var Helge Zimdal. 
I och med denna tillbyggnad flyttades huvudentrén till atriumgården. Under 1999 
uppfördes en mindre tillbyggnad av krematoriet mot norr, där rökgasreningsan-
läggning inryms och 2012 tillkom ett nytt kistintag på nordvästra hörnet av an-
läggningen.  
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Krematoriet, både den äldre delen och 1960-talets tillbyggnad, är uppfört i 
Helsingborgstegel som slammats med ljust bruk. Taken på samtliga delar var ur-
sprungligen belagda med kopparplåt.  

Lagskydd av byggnadens kulturvärden 

Krematoriet och begravningsplatserna skyddas enligt Kulturmiljölagens 4:e kapi-
tel om kyrkliga kulturminnen. Väsentliga förändringar på kyrkobyggnader upp-
förda före 1940 ska tillståndsprövas av länsstyrelsen för att se till att de kulturhi-
storiska värdena tillgodoses i förändringen.  

Byggnaden är upptagen i Helsingborgs kommuns bevarandeprogram för 
Drottninggatan och Pålsjö från 1999 och är kategoriserad som ”särskilt värdefull 
bebyggelse”. Byggnaden är därmed värderad som kulturhistorisk bebyggelse vil-
ket ger den ett skydd i Plan- och bygglagens 8 kap.  

Bakgrund/skadebild 

Under våren och sommaren 2014 utsattes krematoriebyggnaden av kopparplåt-
stölder vid ett flertal tillfällen inom ett par månader. Helsingborgs Pastorat an-
sökte om att få ändra taktäckningsmaterialet från kopparplåt till stålplåt för att 
förhindra nya stölder. Länsstyrelsen beviljade ansökan med villkor att koppar be-
varas på delar som är synliga från marknivån.  

Skador förekom även på murdelar i anslutning till kopparplåten. Skadorna 
hade uppkommit i samband med stölderna då plåten ovarsamt slitits av tak och 
murar.  

Utförda åtgärder 

Åtgärder har genomförts underhand och löpande sedan stölderna startade. Blott-
lagda takytor har täckts och tätats med takpapp så snart stölderna upptäckts. Ska-
dat och förstört trätak och bjälklag har bytts ut och därefter tätats med takpapp. 
De ytor som tidigare inte varit täckt med papp har tätats med takpapp. Takav-
vattning har sedan tidigare bytts ut till vanlig plåt. Taket över innergården har en 
synlig sarg som går ned till takstolens synliga ändträ som är skodd med en kop-
parplåt. Sargen har täckts med förpatinerad kopparplåt i samma utformning som 
tidigare. 

Takhuvar och takdekoration i koppar fanns kvar på taket. Dessa har beva-
rats och ansluts till stålplåten med en blyisolering. Två takdekorationer i form av 
urnor med eldflammor på taken öster om stora kapellet har tagits ned för att ses 
över och lagas. I samband med det kommer gjutformer för elddekorationerna 
tillverkas i syfte att enkelt kunna nytillverka dessa vid framtida behov. 
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Skador på murdelar i anslutning till plåttäckningen har åtgärdats med naturligt 
hydrauliskt kalkbruk (NHL 5 0-4 mm) infärgat med järnoxidröd, järnoxidgul och 
järnoxidsvart.  

Preventiva åtgärder mot stöld och förstörelse 

Olika förslag till hur man kan försvåra och minska risken för framtida skadegö-
relse och stöld av koppar på krematoriet diskuteras kontinuerligt. Bland annat 
finns möjligheten att med belysning göra utsatta platser mer upplysta och därmed 
minska risken för stölder och förstörelse. DNA-märkning av kvarvarande koppar 
är även att rekommendera.  

Kulturhistorisk bedömning 

Åtgärderna utfördes akut till följd av stöld av kopparplåt på taken. Åtgärderna är 
utförda i enlighet med länsstyrelsens beslut där man beviljade stålplåt som ersätt-
ningsmaterial på takytor som inte är synliga från marknivån.  

Arbetena har utförts med medverkan av antikvarisk expert. Val av detaljut-
förande och slutgiltigt val av material har gjorts i samråd med antikvarisk expert. 
På delar som är synliga från mark har kopparplåt använts.  

Ett byte av takmaterial från koppar till stålplåt påverkar anläggningens kul-
turhistoriska värde negativt. Kopparmaterialet är en viktig del av anläggningens 
arkitektoniska uttryck och kan inte på ett tillfredsställande sätt ersättas med 
stålplåt som grönmålats i syfte att imitera ärgad koppar. Kopparens ärg ger en 
annan materiell verkan än målad stålplåten kan ge. Koppar återkommer även i 
dekorativa detaljer och på dörrar. Med hjälp av kopparen som material bidrar en-
klare detaljer på byggnaden såsom vattenkranar, dörrhandtag, lamphållare till att 
ge dessa höga konstnärliga värden.  

Regionmuseet menar att bytet av plåtmaterial endast kan motiveras utifrån 
att platsen, kulturmiljön, hålls fri från stöldverksamhet. Det är viktigt att platsen i 
fortsättningen kan vara en plats där besökare kan ta del av miljöns stillhet och 
dess kulturhistoriska värden.  

Handlingar med relevans för ärendet 

2008-11-17 Underhållsplan Krematoriet, Helsingborg, Dan Rahmqvist 
2014-07-09 Beslut Länsstyrelsen i Skåne 
2014-08-20 Minnesanteckningar Plåtläggning av tak på krematoriet 

Sven-Erik Aspeklev, Helsingborgs pastorat 
2015-05-02 Utlåtande över slutförd slutbesiktning Krematoriet Helsingborg, 

Plåtkonsult Roland Larsson  

Lund 2015-06-05 

Maria Sträng 
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Bildbilaga 
 
 

 

Taken på lågdelarna öster om det stora kapellet. Kopparplåt på ventilationshuvar och 
utsmyckningen var intakta och kunde bibehållas.  

Foto: Kyrkogårdsförvaltningen, Helsingborg   
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Kopparplåten på de högre takpartierna har bevarats på plats. Partierna är svåråtkomliga och riskeras därför inte att utsät-
tas för stölder. Dessa partier är också de som är synliga från marknivån. Vy från bron över vallgraven i nordväst.     

 

 

Ingången på krematoriets västra sida. Lågdelen har försetts med grönmålad stålplåt medan den befintliga ärgade kopparplå-
ten finns bevarad på de högre takpartierna. 
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Takparti runt atriumgården. Takfoten har försetts med ny kopparplåt som ännu inte ärgat.   

 

 

Ventilationshuvarnas kopparplåt hade lämnats orörd och kunde behållas. Mellan koppar- och stålplåt ligger blyplåt.  
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Ny stålplåt på tak ovan byggnadsdelarna i nordöstra delen av anläggningen. Utsmyckningarna på takens hörn har tagits 
ned för reparation. Vy från motstående takyta. Från marknivån är plåten på de platta ytorna inte synlig. 

 

 

Två takdekorationer i form av urnor med eldflammor på taken öster om stora kapellet har tagits ned för att ses över och 
lagas. Gjutformer för elddekorationerna kommer att tillverkas i syfte att enkelt kunna nytillverka dessa vid framtida behov. 
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Översikt taklandskapet 
 
 

 

Skiss över plåtbytet. Efter ritning över takplan, Rahmqvist arkitekter 2013. 
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Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF – antikvarisk förundersökning FU – arkeologisk 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 – byggnadsarkeologisk 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 
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 

 
 
 



 

 


