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 Broby ligger i Östra Göinge kommun som är markerad på 
kartan. 

 

 
Östra Broby kapell ligger på den nya begravningsplatsen invid Helge Å i den södra delen av Broby.  

Västra Broby kyrka 
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Östra Broby kapell efter genomförda arbeten. 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Östra Broby kapell har renoverats ut- och invändigt. Utvändigt har åtgärderna 
omfattat fasader, fönster, entré, plåtavtäckning samt dekorationsurnor och krön-
kors. Invändigt har renoveringen berört golv, väggar, tak tillsammans med klimat-
förbättrande insatser.   

Administrativa uppgifter 
Objekt   Östra Broby kapell 
Socken   Östra Broby 
Kommun   Östra Göinge 
Arbetshandlingar Odaterat åtgärdsförslag, Folkes Bygg & 

byggnadsvård 
Länsstyrelsens beslut  2013-11-29, 433-25588-13 
Regionmuseets diarienummer K12.20-438-13, 1161 
Byggherre/beställare Broby och Emmislövs församling 
Byggledare/arkitekt Mats Ragnarsson, Broby och Emmislövs 

församling 
Entreprenör Folkes Bygg & byggnadsvård 
Underentreprenörer  Klingströms plåt, Vä el 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Emelie Peters-
son 

Byggnadstid 2015-03-23 till 2015-09-24 
Antikvarisk slutbesiktning 2015-09-24 
Kyrkoantikvarisk ersättning 620 000 kr. 
Rapport granskad av Åsa Eriksson Green  
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Häradsekonomiska kartan från omkring 1924. 

 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 
Kapellet ligger på den nya begravningsplatsen i Broby, vilken tillkom vid inled-
ningen av 1900-talet. Av kartan ovan syns dess placering i förhållande till den 
gamla kyrkan och kyrkogården inne i bykärnan. 

Av arkivhandlingar i församlingsarkivet framgår att kyrkostämman tog upp 
frågan om en ny kyrkogård första gången 1903. Det kom dock att dröja fram till 
1907 innan ett förslag till utläggande av marken antogs. Länsträdgårdsmästaren, 
som upprättat förslaget, fick också i uppdrag att utföra arbetet med anläggandet 
samt inköp av träd och buskar. Kapellet uppfördes året efter och invigdes 1910. 
Ritningen som visar kapellet på följande sida är daterad 1908. I planens form, 
fönstrens avslutning, pelare med dekorativt avslut, överensstämmer dagens utse-
ende med denna bild. I detaljerna skiljer sig däremot ritningen från verkligheten 
genom till exempel annorlunda spröjsning av fönstren, annan bemålning av inte-
riören tillsammans med ett panelklätt enfärgat innertak.  

Broby kyrka och kyrko-
gård. 

Broby begravningsplats 
och kapell 
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Flera attribut är gemensamma för dagens kapell och det ritningsförslag som finns i församlingens arkiv. I stora drag 
ser kapellet ut som på ritningen ovan men i verkligheten blev flera detaljer förenklade. Det kom att beröra interiören 
som inte blev så rikt dekorerad.  

 
Kapellet har stått outnyttjat under en längre tid och den senaste renoveringen av 
kapellet skall enligt uppgift ha genomförts omkring 1990. Då rengjordes väggarna 
och grunden utvändigt samt avfärgades på nytt. 
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Till vänster ses kapellets interiör innan renoveringen startade. Till höger ses ett parti av väggen sedan rengöring 
påbörjats. Måleriet är betydligt enklare än på ritningsförslaget. Kapellet har målats om flera gånger sedan det upp-
fördes och ett flertal fragmentariska färgskikt hittades vid undersökning av väggarna. 

  
T.v. Kapellets västra fasad före renoveringen.  T.h. Alger och mossa på en av de urnor som kröner pelarna. 

Notera den infärgade plåtavtäckningen under dessa.   
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Kapellet innan renoveringen har påbörjats. Även på håll syns skadorna på väggarnas nedre del tydligt som längs-
gående färgförändringar mitt emellan sockeln och fönstrens underkant. 

Skadebild/Motiv till åtgärder 
Kapellet hade stått outnyttjat under en längre tid och församlingens avsikt med 
upprustningen var att åter ta det i bruk. Både ut- och invändigt fanns putsskador 
liksom slitna och skadade målningsskikt. Skadorna fanns främst på väggarnas 
nedre del och hade orsakats av fukt i kombination med täta färgskikt. Enligt re-
presentanter från församlingen hade problem med fukt som stiger upp i murarna 
varit återkommande och många försök gjorts för att komma till rätta med pro-
blemet. 

Enligt uppgift renoverades kapellet utvändigt senast omkring 1990. Vid 
detta tillfälle skall samtliga fasader ha rengjorts genom blästring och därefter ha 
avfärgats med kalkfärg. Vid 2015 års renovering upptäcktes dock att fasaderna 
sedan dess bättringsmålats partiellt med silikatfärg av modernt slag.   

På taket låg ett enkelfalsat plåttak vilket kröntes av ett plåtinklätt kors. Nå-
got läckage från taket hade inte uppmärksammats men dess vidhäftning till un-
dertaket var undermålig. Urnorna som kröner hörnens pelare var i mycket dåligt 
skick. Dessa var gjutna i betong runt ett armeringsjärn som förankrade dem i pe-
larnas krön. Armeringsjärnen hade börjat rosta och sprängt sönder betongen.  

För att kunna använda kapellet till förrättningar behövdes ett bra inomhus-
klimat skapas. För detta ändamål skulle fönstren förses med innerbågar, vinds-
bjälklaget isoleras och en luftvärmepump installeras.  
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Planritning över kapellet samt sektionsritning med detalj av innertakets föreslagna nya uppbyggnad. Vid öppnandet 
av yttertaket visade det sig dock att någon förändring av takkonstruktionen inte var nödvändig. Det fanns gott om 
utrymme mellan innertak och yttertak, tillräckligt för att kunna isolera ordentligt. Ritning framställd av Folke Carlsson, 
Folkes bygg. 

Utförda åtgärder 

Tak 

Plåttäckningen revs av och härefter demonterades underbrädningen försiktigt för 
att bräderna skulle kunna återmonteras. Brädorna var i ett mycket gott skick och 
endast en av dessa ersattes på grund av rötskador. Utrymmet mellan innertakets 
panel och yttertakets underbrädning kläddes därefter in med väv för att tätas in-
för sprutisolering. Klenare bräder, placerade emellan takstolarna, förstärktes med 
reglar.  

Ritningen ovan visar hur isoleringen var tänkt att utföras. Sedan taket öpp-
nats upp visade det sig dock att det fanns tillräckligt med plats för gott om isole-
ringsmaterial och därmed blev det inte aktuellt att höja yttertaket som det ur-
sprungliga förslaget angav. Den befintliga takkonstruktionen kunde därmed läm-
nas i princip oförändrad undantaget förstärkning, genom extra reglar placerade på 
vinden invid befintliga sparrar. Detta för att taket skulle kunna bära den nya 
tyngden från isoleringen. Cellulosaisolering sprutades in, nedtill invid takfoten till 
en tjocklek av 30-35 cm och upptill 25-30 cm. Isoleringsmaterialet kommer från 
Danmark och har tillverkats av Papiruld. 

Ovanpå underbrädningen lades papp och däröver ett enkelfalsat plåttak likt 
det ursprungliga utseendet med parallella tvärfalsar. Läggning har gjorts med 
Ruukki kulturplåt som var betad och primad på fabrik. De skador som uppstår på  
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Bilderna visar pågående arbete med taket. På den vänstra bilden har väven kommit på plats och underbrädningen 
håller på att återmonteras. På den högra bilden ses det slutliga resultatet. 

   
Till vänster ses plåttaket innan genomförda åtgärder, rostgenomslag är synliga på den nedre plåten till höger i bild. 
På den högra bilden pågår grundmålning med Isoguard. Läggningssättet är detsamma med parallella tvärfalsar. 

    
Besiktning av krönkorset visade att korrosionsskadorna var omfattande och att en nytillverkning av korset i sin 
helhet var det bästa alternativet. På den högra bilden ses en av pelarna med avtäckningen i galvaniserad plåt som 
var målad med vit linoljefärg. 

grundfärgen i samband med läggning av plåten har bättrats genom en komplette-
rande grundmålning med Serablock super från Introteknik. Härefter ströks taket 
med rostskyddsfärg, Isoguard pansar grå, Introteknink. Två avslutande strykning-
ar utfördes med linoljefärg i kulören Ärggrön, NCS–S 4020-G30Y, från Ottos-
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sons färgmakeri. Det krönande korset var tillverkat av galvaniserad plåt och målat 
vitt. Vid en närmare besiktning visade det sig att skadorna var så pass omfattande 
att en nytillverkning av korset i sin helhet var det bästa alternativet. Det nya kor-
set är tillverkat som en exakt kopia av det tidigare och rostskyddsmålat med 
Isotrol Pansar Grå. Avslutningsvis har två strykningar gjorts med vit linoljefärg 
från Ottossons färgmakeri i kulören Vit Gräddton.  

Pelarnas krön täcks av plåtskoning i galvaniserad plåt. Dessa kunde efter 
rengöring och ommålning återanvändas. Rostskyddsbehandling av dessa bleck är 
utförd med blymönja och härefter har de strukits med linoljefärg från Ottossons 
färgmakeri i kulör Vit Gräddton.  

 

  
Fasadens nedre delar rengjordes helt från färg och puts. Skadat och frostsprängt tegel förekom på ett par partier. 

  
Den övre delen av fasaden skrapades ren från färg för hand, ned till ett underlag som fungerade för filtning. På den 
högra bilden ses det färdiga resultatet. 

Fasader 

Cementputs har knackats ned från fasaden. Dessa arbeten har berört ytan mellan 
fönstrens underkant och marknivå. På vissa partier hade tegelmuren bakom stora 
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skador. Övriga ytor av fasaden har rengjorts genom att den yttre täta färgen har 
skrapats ned för hand med spackelspade. 

Ny kalkputs har påförts på den nedre delen av fasaden och härefter har 
sandkalk filtats på. Till putsning/filtning av fasaderna har NHL 3,5 använts. Ett 
hydrauliskt kalkbruk från Saint-Astier. Fasaden har avfärgats med Sandkalk och 
Kulekalk från Målarkalk. Sockeln som var gjuten i betong putslagades med NHL 
5 och målades med pigmenterad KEIM Soldalit.  

Samtliga betongurnor har nytillverkats av Stuckaturfirman Hans Räthell AB. 
Dessa är sedan avfärgade med vit cementfärg från Målarkalk. 

Fönster  

Gjutjärnsfönstren glasades ur och rengjordes från färg och kitt. De rostskyddsbe-
handlades med Isoguard pansar från Introteknik och målades därefter med linol-
jefärg, järnoxidsvart från Ottossons färgmakeri. Spräckta glas ersattes med mun-
blåst glas. Fönsterblecken i plåt målades med linoljefärg i kulören Vit gräddton 
från Ottossons färgmakeri. Till varje fönster, sju stycken, tillverkades innerfönster 
i trä som glasades med lågemissionsglas. Innerfönstren målades med linoljefärg i 
kulören Vit gräddton från Ottossons färgmakeri och tätades med tätningslister. 
Innerfönstren utgör en smäcker konstruktion bestående av två träbågar utan tvär-
stag eller träkarm. De två bågarna sammanfogades förenklat beskrivet enligt prin-
cipen med fjäder och not, där den ena bågen har en urfräst skåra medan den 
andra har en fjäder. Innerbågarna är förankrade i en karm av vinkeljärn som inte 
är synlig inifrån, se bild nedan.  

  
Innerfönstrens träbågar sitter inte fästa i en karm utan hålls på plats genom två plattjärn, ett i fönsternischens spets 
och ett nedtill. Bågarnas möte i mitten är utformat efter spontningsprincipen med fjäder och not.  
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Porten sedan trälagningarna genomförts. De nedre speglarna nytillverkades i sin helhet och mindre ilagningar har 
gjorts på de mellersta partierna. Överljuset rengjordes, kittades och målades med linoljefärg. Fönstret har komplet-
terats med en innerbåge med lågemissionsglas. 

Port 

Färgen på porten var utvändigt flagad och blekt. Skador fanns även på dörrbla-
dens nedre delar och ilagning med nytt virke fick göras. Av bilden ovan framgår 
lagningarnas omfattning. Utvändigt målades porten med linoljefärg i kulör 
Övedsgrön, Ottossons färgmakeri. Vid en färgundersökning framkom att porten 
invändigt hade haft en ekådring som efter rengöring återskapades med linoljefärg.  

Interiör 

Väggarna var målade med en okänd färgtyp som visade sig vara svår att ta ned. 
Till rengöring användes färgborttagningsmedel och färgskrapa. Måleriet utgjordes 
av en nedre bröstning vilken avslutades upptill med 5-6 horisontella tunna linjer i 
avvikande färgsättning. Innertaket var målat i en ljusblå nyans. Takfoten markera-
des av en takgesims i trä med konsoler. Gesims liksom konsoler var ådringsmå-
lade i en ljust brun kulör. 

Färgundersökningen av taket visade att det hade varit målat i en ljusare blå-
grå kulör närmast överensstämmande med NCS 2010-B. Färgundersökningen av 
väggarna gav enbart fragmentariska svar. Valet vid färgsättning av väggarnas 
nedre del föll på en ljust gulgrön kulör som uppträdde sammanhängande över 
störst yta.  

Väggarnas övre del avfärgades med Sandkalk och Kulekalk från Målarkalk. 
Nedtill målades väggarna med linoljefärg i kulör NCS 2020-Y, baserat på den 
äldre färgsättningen. Taket målades med blå linoljefärg med NCS 2020-Y baserat 
på uppstrykningsprover i två olika nyanser. Gesims liksom konsoler i trä har en-
bart rengjorts försiktigt. 
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T.v. Kapellets interiör innan renoveringen började.  T.h. Väggarna är rengjorda och filtade.  

  
T.v. Yta med äldre färgsättning.  T.h. Väggarna efter ommålning.  

Golvet i betong var målat med en tät färgtyp som inte tillät fukten att lufta ut. 
Detta hade lett till sprickor i färgskikten tillsammans med större flagor som loss-
nat. Golvet rengjordes helt från färg och belades med tegelplattor i hydrauliskt 
kalkbruk från Målarkalk. Fogning utfördes också med hydrauliskt kalkbruk. 
Golvplattorna kommer från Qvesarum byggnadsvård och har behandlats enligt 
deras anvisningar med två omgångar olja, Cottobello, och därefter en omgång 
med vax, Lucer. 

Träkorset var tidigare monterat på altaret men kommer att få en trätapp. 
Härigenom blir det möjligt att ta bort korset vid begravning av personer med 
annan religiös tillhörighet.  
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Korset på altaret är möjligt att ta åt sidan vid begravning av personer med annan trosuppfattning. 

El och belysning 

En elcentral har monterats på den östra väggen innanför dörren. Och strax ovan-
för är luftvärmepumpens innerdel placerad. Ledningarna till värmepumpen har 
byggts in med bräder som målats i omgivande väggs färg. Utedelen till pumpen 
sitter på den östra fasaden. 

Elledningar till belysningen har dolts genom ledningsdragning uppe på vin-
den. Belysningen utgörs av åtta spotlights tillsammans med en ljuskrona. Ljus-
kronan hänger centralt i rummet medan spotlightsen är placerade i takets nedre 
del, en över varje fönster samt två ovanför altaret. Hål har borrats i innertaket 
cirka tre bräder upp från takfoten för montering av dosor, med en diameter på 
100 mm, i vilka spotlightsen fästs.  
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På den vänstra bilden syns håltagningarna i innertakets nedre del och ledningsdragningarna som kommer ned från 
vinden. I takets mitt finns ytterligare håltagningar i vilka ventilationsrör fästs. Rören leder inomhusluften genom 
vinden och mynnar uppe i nock i anslutningen mellan plåttaket och krönkorset. På den högra bilden ses resultatet 
sedan belysningen har kommit på plats. Notera den specialtillverkade skivan i takets mitt, vilken döljer hålen i tak-
panelen bakom. 

 
För ventilering av rummet fanns sedan tidigare två tallriksventiler nere vid 

golvet och för att ordna frånluftsventilationen borrades hål i innertakets panel. 
Från hålen leder rör luften genom innertakets isolering. Rören mynnar i skarven 
mellan plåttaket och krönkorset. Denna lösning är varken synlig inifrån eller uti-
från byggnaden. Invändigt döljs hålen av en träskiva med åttkantig form och 
frästa spår som efterliknar takpanelen. Träskivan har målats i innertakets färg och 
i dess mitt sitter en krok för upphängning av ljuskronan. 

Avvikelser från arbetshandlingar 
Platsen för luftvärmepumpens innedel ändrades från det ursprungliga förslaget, 
ovanför entrédörren, till en lägre placering på den östra väggen innanför dörren. 
Åtgärdsförslaget anger emulsionsfärg till innerväggarnas nedre partier vilket kom 
att ändras till linoljefärg. 
 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Renoveringen av kapellet har utförts med hänsyn till dess kulturhistoriska värden. 
Att byggnaden åter kan tas i bruk och får ett användningsområde är av största 
betydelse för bibehållande av de kulturhistoriska värdena även i framtiden. 
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 

Byggmötesprotokoll nr 2, 2015-04-09, Broby-Emmislövs församling 

Byggmötesprotokoll nr 3, 2015-04-30 , Broby-Emmislövs församling 

Byggmötesprotokoll nr 4, 2015-05-21 , Broby-Emmislövs församling 

Byggmötesprotokoll nr 5, 2015-06-01, Broby-Emmislövs församling 

Byggmötesprotokoll nr 6, 2015-08-21, Broby-Emmislövs församling 

 
 
 
 

Kristianstad 2015-10-23 

Emelie Petersson 
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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 
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2015 
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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, 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 socken, AM, Emelie Petersson 2015 


