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Bara kyrka ligger i Svedala kommun som är markerad på kartan. 

Bara kyrka ligger i den gamla kyrkbyn, två kilometer öster om samhället Bara. 
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Bara kyrka har renoverats invändigt genom lagning av golv, lagning och avfärg-
ning av väggar och valv, retuschering av bänkar och övrig inredning, konservering 
av altare, epitafium, en bänkgavel, oljemålningar, borttagning av predikstol, nyin-
stallation av el, belysning, värme och styrsystem. 

Administrativa uppgifter 
Objekt   Bara kyrka, Bara 23:1 
Socken   Bara 
Kommun   Svedala 
Arbetshandlingar Arbets- och Materialbeskrivning, förfråg-

ningsunderlag, 2014-10-17, Sweco Ar-
chitects AB Malmö 

Bilagor till arbetshandlingar Bilaga 1: Bilder invändigt 
 Bilaga 2: Elbeskrivning, Öhrns ingeni-

örsbyrå i Hässleholm AB, 2014-10-17 
Bilaga 3: Åtgärdsprogram för inventarier i 
Bara kyrka, Skånes Målerikonservatorer, 
2013-06-26 
Bilaga 4: Åtgärdsprogram för gravhällar, 
Stucco Maestro, 2014-10-17 
Bilaga 5: förslag till dopfuntsfundament, 
Sweco, 2014-10-17 
Bilaga 7: Klimatmätningar, 2013-05-23 

Länsstyrelsens diarienummer Beslut 433-16110-2013, 2013-12-05 
Regionmuseets diarienummer L12.30-90-15, 1182 
Byggherre/beställare Värby församling 
Entreprenör   Bröderna Bergströms Byggnads AB 
Konsult   Öhrns Ingeniörsbyrå i Hässleholm AB 
Konservator er  Malin Thor-Bergström och  

Stucco Maestro  
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Anna Rabow 
Byggnadstid 2015-01-29 till 2015-11-04 
Slutbesiktning 2015-09-22 och 2015-11-04 
Kyrkoantikvarisk ersättning Putslagning, fogning av golv, konservering 

av inventarier, renovering av gravhällar, el-
installation samt brand- och inbrottslarm. 

Kyrkobyggnadsbidrag Renovering av armaturer i sakristia och 
tornets bottenvåning 

Rapport granskad av Åsa Eriksson Green 
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Bara kyrka består av långhus, ett lika högt och brett rakt avslutat kor, smalt väst-
torn och sakristia vid korets södra sida. Fasaderna är stänkputsade och avfärgade i 
vit kalkfärg, muröppningarna utgörs av spetsbågiga tegelomfattningar och taken 
är täckta med röda tegelpannor. Kyrkan uppfördes i romansk stil under 1100-talet 
med långhus och ett mindre kor i gråsten och omfattningar i sandsten och krita. 
Ingångar ska ha funnits både på den norra och södra långsidan. En halvrund ab-
sid avslutade troligtvis koret i öster. Under 1400-talet förlängdes långhuset och 
koret breddades. Samtidigt ersattes innertaket av trä med valv. Västtornet i tegel 
vars nedre botten antas ha varit förbundet med långhuset stod klart 1485. Under 
1600-talets första hälft uppfördes en herrskapskyrka i söder av ägarna till Torups 
slott. Den hade ett gravkor och smyckades med volutgavel och senare även med 
en vapentavla i sten, daterad till 1739.  

Kyrkorummet har delvis en medeltida prägel med putsade väggar, tegelgolv 
av gult tegel och äldre inventarier så som altaruppsats från tidigt 1600-tal, grav-
hällar och begravningsvapen. Resterande del präglas av den omfattande renove-
ring som genomfördes 1883-85 då den fasta inredningen i mörk ekimitation med 
bänkkvarter, predikstol, orgelläktare och orgel tillkom. Orgelfasad och predikstol 
med spegelinramning i guldfärg ritades av E Jacobsson. Samtidigt ska även 
terrazzoplattorna i koret ha lagts in och och cementdopfunten beställts.  

Bara kyrka, foto taget i samband med att predikstolen skulle monteras ner, februari 2015. 
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På 1910-talet avskärmades den norra delen av herrskapskyrkan till sakristia. Tidi-
gare hade utrymmet bakom altaret haft denna funktion. Redan 1930 byggdes 
väggen mellan koret och herrskapskyrkan och hela rummet gjordes därmed om 
till sakristia. En värmeugn installerades och en dörr togs upp i väster. Altarskran-
ket bakom altaret torde ha tagits bort vid detta tillfälle. 

1951 installerades elanläggning för värme, kraft och belysning med elcentral 
i tornets bottenvåning. Radiatorer längs väggar och bänkvärmare under de främre 
bänkarna monterades, belysning anordnades med bland annat lysrörsarmaturer 
på kyrkorummets valvpilastrar och lykta i tornets bottenvåning. 

Den senaste invändiga restaureringen genomfördes år 1966 under ledning 
av arkitekt Aina Berggren då kyrkan avfärgades, sättningsskador i kyrkorummets 
tegelgolv åtgärdades, den gamla kyrkklockan flyttades från koret till vapenhuset 
och hela inredningen med golv, tak, trappor, radiatorer, fönster, dörrar och fast 
inredning målades om. Altarringen kläddes om och elektrisk klockringning instal-
lerades. 

På kyrkans träinventarier har sanering och konserveringsåtgärder utförts vid 
flera tillfällen, bland annat år 1959, 1962, 1964 och 1995.  

Bara kyrka, bakre delen av långhuset, februari 2015. 
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Skydd enligt KML 

Kyrkobyggnader uppförda före år 1940 är skyddade enligt 4 kap Kulturmiljö, 
KML. Även kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är skyd-
dade. Lagen föreskriver att kyrkorna ska vårdas och underhållas så att deras kulturhisto-
riska värden inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. 

Skadebild/motiv till åtgärder 

Kyrkan hade inte renoverats invändigt sedan 1966 och var i stort behov av åtgär-
der. Väggar och valv var nersmutsade av sot och valven uppvisade sprickskador, 
färgen på den ådringsmålade inredningen flagnade och el- och värmesystemet var 
föråldrat/ineffektivt. Altaruppsats, altarring, epitafium, en äldre bänkgavel, olje-
målningar, vapentavla och gravhällar var i behov av rengöring och konservering. 
För att skapa mer utrymme i koret togs predikstolen bort och den medeltida 
dopfunten flyttades. Ljussättningen var otillräcklig och föråldrad. Dessutom sak-
nades ett brand- och inbrottslarm samt styrsystem för bland värme och ljus. 
  

T.v: Sprickor i valv- och gördelbågar, vid orgelläktarens södra vägg. T.h. ses en del av målningen som hittades i koret. Den 
antas ha tillkommit antingen i samband med att altaruppsatsen byggdes på 1600-talet eller vid någon av 1700-talets 
renoveringar. 
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Utförda åtgärder 

Väggar och valv 

I kyrkan fanns främst sprickor och lös puts i valven ovanför fönster, i valv- och 
gördelbågar och på de nedre partierna närmast golvet. Efter nedknackning av lös 
puts rengjordes de kraftigt svärtade väggarna och valven genom torrtvättning 
med wishabsvamp. Förutom sprickorna i valven framkom endast större partier av 
murverket i korets valv, på södra långhusväggen och den bakre väggen mot tor-
net. I korvalvet, precis ovanför det järn som altaruppsatsen är uppstagat med, 
framkom en liten del av en äldre målning som bedömdes vara från omkring 1700-
talet. Målningen bestod av en inskription som troligtvis är på latin (det framkom 
ord som skulle kunna vara Noster), delar av en gulröd bandgirlang och en gråsvart 
klocka eller spira. Målningen putsades över, i enlighet med rekommendation av 
konservor, med vanligt kalkbruk då detta ansågs skydda målningen bäst. 

På den södra långhusväggen framkom delar av den igensatta medeltida in-
gången. Ett par stenar i den medeltida omfattningens hörnkedja framkom. Denna 
ingång dokumenterades vid den utvändiga renoveringen 1997 och är känd sedan 
tidigare. 

Delar av den bakre långhusväggen, i de yttre hörnen mot norr och söder, 
knackades ren från lös puts. Murverket var här i rött tegel med tunn slamning och 
åsformad fog. Denna typ av putsning iakttogs vid dokumentationen 1997. 

T.v. ses det som förmodas vara ena hörnkedjan från den södra fasaden. T.h: Tegelväggen i långhusets nordvästra hörn.  
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För att ta reda på vilken typ av lagningsputs som skulle användas analyserades 
befintlig puts genom ett putsprov från långhusets västra del. Analysen utfördes av 
Målarkalk genom jämförande strukturanalys, våtkemi samt okulär besiktning. 
Provet som analyserades bestod av två olika kalkbaserade putsskikt med ett yt-
skikt av en vit färg. Den innersta putsen var grovkornig med en relativt låg håll-
fasthet och i en varm ljusgrå nyans. Den yttersta putsen var betydligt vitare, fin-
kornig och med liknande hållfasthet som det inre skiktet. Vidhäftningen mellan 
de två skikten framstod som mycket dålig. Då lagningsbruket inte bör vara star-
kare än befintliga putslager rekommenderades Kulekalkbruk K1:3 till lagningsar-
betena. Detta kalkbruk användes med fraktion 0-4 mm till utstockningen och 
med fraktion 0-1 mm till ytputsen. 

Enligt puts- och färganalysen uppvisade färgskiktet en mycket dålig sug-
förmåga och reagerade endast mycket svagt på syra. Det tydde på att den senaste 
avfärgningen som skett på 1960-talet troligen inte gjorts med en konventionell 
kalkfärg. Tester med syra gjordes på flera ställen i kyrkan av färgexpertis. Ef-
tersom färglagren var i tämligen gott skick och den totala omputsade ytan var 
liten valde man att frångå det ursprungliga förslaget att avfärga väggarna med 
kalkfärg för att i stället använda en silikatfärg. Silikatfärgen fungerar att måla på 
underlaget och har liknande egenskaper som kalkbruk genom att den är diffus-
ionsöppen. Alla väggar och valv ströks två gånger med Keim Soldalit i brutet vitt 
i kulör nr 9870.  

Valv och väggar avfärgades med med två strykningar av Keim Soldalit i brutet vitt, kulör nr 9870. I valven fanns hål som 
kunde användas för de nya ljuskronorna. (Bild till höger är tagen av Bröderna Bergström.) 
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De tre gravhällarna i tornets bottenvåning var placerade på putsade profilerade 
socklar uppbyggda av tegel. Gravhällarna hade även en putskant runt om och var 
fastsatta med infästningsjärn som hade börjat rosta. Infästningsjärnen var så ros-
tiga att de hade spjälkats sönder vilket lett till att den putsade ramen hade spruck-
it. De putsade cementsocklarna sög fukt från markplan vilket syntes genom salt-
utfällningar på ytan. För att undvika framtida skador på hällarna knackades all 
cementputs ner och ersattes med ett hydrauliskt kalkbruk. Profileringen på sock-
larna gjordes likadant som tidigare utförande. Även putsen runt hällarna knacka-
des ner och lagades med kalkbruk efter att dubbarna som hällarna var fästa i er-
satts med nya syrafasta järn. Gravhällarnas socklar avfärgades med en grå kulör 
som är lik kalkstenshällarna, Keim Soldalit nr 9585 med pigment av svart, ockra 
och oxidrött enligt fabrikatets färgkarta. Putskanten runt de två gravhällarna i 
söder avfärgades likt övriga väggar med bruten vit silikatfärg. Då den norra hällen 
hade mer ojämna kanter och ett stort avskavt hörn i nedre delen valde man att 
avfärga denna kant i grått, likt övriga socklar. Den ena hällen på den andra sidan 
hade även den en skada men eftersom den var i överkant och inte lika iögonfal-
lande anpassades putsens tjocklek efter det avslagna hörnet. 

Innan putsarbetena utfördes rengöring av hällarna samt vissa stenlagningar 
med pigmenterat stenlagningsbruk. Även vapentavlan ovanför gravhällarna på 
den södra väggen rengjordes från en putsslamning som gjorts på stenen, troligtvis 
i syfte att skydda den. Se vidare separat konservatorsrapport.  

Gravhällarna på den norra sidan före (t.v.) och efter (t.h.) omputsning av ram och sockel och byte av järndubb. Ramarna 
på denna sida avfärgades (efter att bilden tagits) i vitt likt väggen och socklarna i grått. 
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Golv  

I långhuset och vapenhuset ligger ett gult tegelgolv med flatsidan upp. Hela gol-
vet renoverades genom att fogarna kratsades ur och fogades om med lerbruk av 
lera och sand. Längs yttermurens långsidor togs de yttre tegelraderna upp för 
nedläggning av kablage. Även golvet i vapenhuset, mellan elcentralen och det nya 
elskåpet, togs upp. Golven återställdes och fogades med lerbruk likt övrigt golv. 

Korgolvets lösa terrazzoplattor vid dopfunten och intill det södra fönstret 
justerades och fogades. På ett ställe vid altarringens norra sida var några plattor 
ersatta med bruk. Det färgades in med en mörkare grå färg som är i samma ton 
som resterande golv. Vid dörren intill sakristian fanns ytterligare ett ställe som 
ersatts med bruk, det var dock mer i samma ton som golvet varför det lämnades 
utan åtgärd. Där predikstolen stått fanns två ljusa märken som inte heller åtgär-
dades, de kommer troligtvis att mörkna med tiden. 

Bänkar och övrig inredning 

Bänkarna, läktarbarriären, dess tolv bärande pelare, dörren mellan torn och lång-
hus och trapporna i tornets bottenvåning är ådringsmålade med ekimitation. De 
främre två bänkparen är fasta med trägolv och dörrar medan övriga bänkar står 
löst på tegelgolvet och har mjukt svängda gavlar. Samtliga bänkar har rygg med 
speglar, skålad sits, psalmbokshylla och fotstöd. Läktarbarriären har likaså speglar 
men med förgyllda ramar. Pelarna har kapitäl och är åttkantiga.  

Tegelgolvet i långhuset och tornets bottenvåning fogades om helt med nytt fogbruk av lera och sand. T.h: Lösa plattor i korets 
terrazzogolv lades i bruk och fogades. 
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Skador i form av avskavd och lös färg fanns på framförallt bänkarna och pelarna, 
men även en del på läktarbarriären. Samtliga skador på bänkarnas ryggsidor, sit-
sar, psalmboksstöd och gavlar slipades och fylldes i med brun oljefärg, lik grund-
tonen i ekådringen. En del infärgningar fick göras om då kulören inte stämde och 
mattas ner så att inte retuscheringarna skulle blänka i släpljus och dagsljus. De 
pelare som stått intill det så kallade teknikrummet var fyllda med skruvhål efter 
regelväggar som stått här. Hålen spacklades igen och lister som fattades på den 
yttre stolpen ersattes med nya som brunlaserades. 

Baksidorna på bänkarna, fotstöden och det brunmålade trägolvet i de 
främre bänkraderna åtgärdades inte då dessa delar var i tillräckligt bra skick. Golv 
och fotstöd var avfärgade i brunt och endast slitna. Trapporna i tornet var likaså i 
bättre skick och åtgärdades inte. Nedsliten färg på golv, trappsteg och räcken ses 
som fin patina som inte bör målas över. 

Predikstolen som var från 1885 och ådringsmålad med förgyllda spegelra-
mar var placerad på den norra sidan av den västra kortravén. Den monterades ner 
och flyttades för förvaring till det intilliggande kapellet. Lister plockades bort och 
och de delar som var möjliga att dela togs isär. Predikstolens korg gick inte att tas 
ut genom ytterdörren i ett stycke varför även denna till slut delades. 

Bänkinredningen var i dåligt skick med mycket avflagad färg. T.h. ses samma bänkrad (denna norra) efter att retuschering-
ar gjorts. 
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Dopfunten i koret är från 1100-talet och anses vara utförd av antingen Höörs- 
eller Mårtensgruppen. Skålen har palmettbård och dess fot fyra maskaroner. 
Dopfunten ska ha återbördats till kyrkorummet efter att dess fot en tid förvarats 
på kyrkogården. Innan dess hade den i samband med en fönsterombyggnad på-
träffats i kyrkans murverk. Själva skålen fungerade som kruka på Torups gods 
men fraktades tillbaka av godsherren till kyrkan där den monterades med sin fot. 
Dopfunten tillhör Statens historiska museum men är deponerad hos församling-
en. Före renoveringen stod dopfunten på den södra sidan av koret men flyttades 
till den norra sidan, där predikstolen tidigare stått. Dopfuntens rödmålade ply-
woodsockel ersattes med en kvadratisk sockel av lågerhuggen kalksten med fa-
sade kanter. Ett hörn av dess gamla stensockel ska finnas kvar. 

Inventarier så som altaruppsats och de tre porträtten i form av oljemålning-
ar i sakristian rengjordes med varsamma metoder av konservator. Porträttet med 
fyrkantig ram lämnades in för lagning hos rammakare. Epitafiet, bänkgaveln i 
sakristian samt altarringen rengjordes och retuscherades. Epitafiet med de Beck-
friska vapensköldarna i trä var i mycket dåligt skick med saknade och lösa delar 
samt flagnande färg. Texten som till stora delar är nedsliten ska enligt en äldre 
avskrift lyda: Kongl. Maj:ts Troman och Öfverste Lieutenant Välborne Herr Joakim Beck-
fris Herre till Stora Torup, Stamherre till Hejfringeholm, Tystorp och Ersenbeck uti Norra 
Jutland, född den 1 April 1684, död den 7 Maij 1741. 

Altarringens yttersta balusterdocka på södra sidan var skadad och ersattes 
med en nytillverkad i lindträ. Den avfärgades i brun oljefärg likt övriga baluster 

Predikstolen togs bort och den medeltida dopfunten flyttades till denna sida. T.h. ses den nya balusterdockan på altarringen. 
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dockor, dock utan ådringsmålning men med förgyllning på samma ställen som de 
andra dockorna. Retuschering på främst altarringens ovansida utfördes  
med retuscheringsfärg och med ådring som följder den befintliga ådringsmål-
ningen. Se separat rapport av målerikonservator för dessa arbeten. 

Psalmbokshyllan, kistan och den ådringsmålade lilla bänken monterades 
tillbaka på sin tidigare plats i långhusets sydvästra del, mot den nya elcentralens 
vägg. 

Taket under läktarbarriären i pärlspont avfärgades med ljusgrå linoljefärg 
från Ottossons Färgmakeri i samma kulör som tidigare, NCS-kod 1002-B50G. 

Belysning  

Kyrkans belysning bestod av fyra el-vägglampetter och lampetter för levande ljus 
i långhuset, lysrörsbelysning i koret, infälld belysning i läktarunderbyggnaden, 
plafonder på läktaren samt en elektrisk lykta i tornets bottenvåning. Belysningen 
var otillräcklig och saknades helt på vinden. I koret placerades två ramper med 
sex riktbara spotlights. Ramperna placerades bakom gördelbågarna, en närmast 
bänkinredningen och den andra närmare altarringen. Då belysning över altaret 
saknades sattes ett eluttag på altarets baksida så att församlingen ska kunna 
koppla en lös spotlight efter behov.  

Sakristians epitafium före (t.v.) och efter (t.h.) retuschering och konservering. Den vita krederingen fylldes i så att inte det 
vita skulle lysa och färgflagor fästes tillbaka. Förhoppningsvis kommer epitafiet inte ta lika stor skad framöver då radiatorn 
som fanns direkt under det flyttats. 
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Den infällda belysningen i läktarunderbyggnaden behölls eftersom de föreslagna 
klotlamporna skulle bygga på för mycket och det är lågt i tak. Själva lådan inne-
höll asbest och sanerades varmed nya lådor som avfärgades i vitt byggdes in. Ny 
belysning i form av klassiska fotlamphållare från IFÖ i vitt porslin med dimbara 
ledlampor monterades. De gamla glasskydden och listerna sattes tillbaka.  

Belysningen i detta utrymme kompletterades genom två nya dimbara IFÖ 
plafondarmaturer av opalglas (Contrast Solhem). Den ena sattes upp på väggen 
intill den nya styrpulpeten för att förbättra arbetsbelysningen. Den andra armatu-
ren sattes upp på den motsatta, södra väggen. Även armaturen på orgelfasadens 
baksida byttes mot en likadan IFÖ plafondarmatur och ytterligare två sattes upp 
på läktarens södra och norra vägg. 

Två nya mässingsarmaturer köptes in och sattes upp i långhuset. För lam-
porna tillverkades nya mässingskrokar med kåpa och nya kedjor köptes in. Två 
befintliga och tillräckligt stora hål användes. 

Tornets belysning på nedre botten bestod av en mässingsarmatur med tre 
ljuskällor. Denna rengjordes och putsades. Eftersom dess glasning saknades till-
verkades ett nytt cylinderglas genom att det blåstes på plats inuti armaturen. Tor-
nets övre våningar fick ny belysning med klassiska klotlampor i opalglas och på 
vinden sattes lysrörsbelysning upp. Även mässingsarmaturen i sakristian rengjor-
des före återuppsättning.  

Kyrkan fick ny belysning, bland annat i form av två begagnade takarmaturer. Mässingslampan i tornets bottenvåning 
(t.h.) putsades och fick nytt glas som blåstes på plats. 
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El, värme, ljud och larm 

Kyrkans elektriska anläggning installerades på 1950-talet och har senare komplet-
terats. Den gjutjärnskapslade elcentralen var placerad i vapenhuset, söder om in-
gången till långhuset, bakom en vitmålad slät masonitdörr. Väggen bakom elcen-
tralen revs och sanerades då den var av eternit. En ny regelvägg byggdes upp och 
avfärgades med vit linoljefärg på baksidan, mot långhuset. En ny elcentral med 
305 mm djup fick plats i det gamla utrymmet då några reservgrupper togs bort. 
Dörren till teknikskåpet behölls och avfärgades i vitt. Teknikrummet i långhusets 
nordvästra del revs helt och alla nya installationer monterades enbart på den 
bakre väggen, mellan pelarna. Här sitter bland annat skåp för värmestyrning och 
kopplingsur till klockringning. Vid slutbesiktningen var installationerna inte dolda 
men församlingen kommer att sätta upp ett draperi framför dem. Kablaget mel-
lan elcentralen och den nya teknikväggen drogs inte via läktarbarriärens bjälklag 
som det var tänkt, utan under tegelgolvet.  

Allt befintligt elkablage revs ut och ersattes med nytt som antingen lades 
ner under tegelgolvet, i nybyggda kanalisationssocklar eller via vinden. Vindens 
kabeldragning var till viss del klamrad på takstolarna som består av senmedeltida 
återanvända takstolsdelar. Den nya kabeldragningen gjordes på separata kabel-
brädor som fästes i sparrarna. Denna installation är reversibel och skadar inte de 
medeltida takdelarna. Belysningen på vinden monterades med nya IFÖ klotlam-
por som sattes på de nya brädorna.  

Nya spotlights ersatte tidigare lysrör i korets gördelbågar och på läktaren sattes ny plafondbelysning upp.  



 
Bara kyrka – invändig renovering 
 
 

18 

Kablaget i tornets bottenvåning ersattes och drogs in till elcentralen och vidare 
till teknikrummet. I långhuset lades kablaget längs ytterväggarna under golvet 
fram till de fasta bänkarna. Då det inte gick att komma under de fasta bänkarnas 
trägolv, och bänkarna står väldigt nära väggarna, monterades kablar på väggarna 
nära golven. I koret och på orgelläktaren löper kanalisationssocklar av trä, om-
kring 50 mm breda och 100 mm höga med skruvade lock. Lådorna är inmålade 
med vit linoljefärg. I sakristan kommer allt kablage från vinden och löper ner från 
taket i hörn och längs väggar. Här är kablaget inte dolt utan endast fastklamrat. 
Likaså i koret är spotlightbelysningen monterad från svickelhål. Kablar från or-
gelläktaren upp till vinden/tornet kläddes inte in, de klamrades fast mot väggen. 

Nya vägghängda radiatorer placerades i vapenhusets bottenvåning, sakristia 
och kor. Antalet radiatorer i tornets bottevåning, kor och sakristia utökades ef-
tersom värmesystemet, främst i sakristian, var underdimensionerat. Två av de 
tidigare radiatorerna var placerade direkt under epitafiet och bänkgaveln i sakri-
stian vilket antas ha påverkat deras skick, främst epitafiets. De tre nya radiatorer-
na flyttades till väggarna under de två fönstren och den norra väggens västra sida, 
bredvid dörren till koret. Då det behövdes tre radiatorer till detta rum och det 
bara finns två fönster fick den tredje radiatorn placeras på den enda kvarvarande 
vägg lämplig som var för ändamålet (på den motsatta väggen står ett stort textil-
skåp).   

Nytt kablage drogs bland annat i nya kanalisationssocklar vid de norra fasta bänkarna och i koret. T.h. ses den nya 
teknikväggen som ersatte det gamla teknikrummet. 
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I tornets bottenvåning utökades antalet radiatorer med ytterligare ett som place-
rades på torntrappans undersida, på träpanelen. Den andra sitter kvar på den 
gamla platsen, under orgelläktarens trappa. I koret utökades antalet radiatorer 
med två som är placerade under fönstren. En utegivare som reglerar värmen i 
kyrkan placerades vid den norra tornluckan i tornet. 

Mellan de två pelarna i långhusets nordvästra hörn, mittför den nya teknik-
väggen byggdes en enkel trälåda med snedställd panel för rackmixer med styrning 
av ljud, ljus och klockor. Lådan avfärgades med vit linoljefärg för att synas så lite 
som möjligt. En hörslinga placerades i långhuset och fyra vita Bose högtalare på 
långhusets valvpelare. 

Ett trådbundet brand- och inbrottslarm installerades med brandvarningsde-
tektorer anslutna till inbrottslarmcentral. Larmet har zonindelning med rök- och 
värmedetektorer samt kontaktlarm på dörrar och portar. Då nödljusarmaturen 
inte fick plats där den var inritad placerades den i stället på den motsatta sidan, på 
orgelläkarens bakre södra vägg. 

Avvikelser från arbetshandlingar 
Glaspartiet mellan långhus och sakristia sattes inte upp, altarringen byggdes inte 
om och avfärgning på putsade ytor utfördes inte med kalkfärg.  

Den nya styrpulpeten framför den nya teknikväggen (t.v.). Bänk och psalmbokshylla (t.h.) placerades på sin gamla plats 
bakom elcentralens nya vägg. 



 
Bara kyrka – invändig renovering 
 
 

20 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Den invändiga renoveringen av Bara kyrka är utförd med hänsyn till kyrkans kul-
turhistoriska värden. Den största förändringen som skett är borttagandet av pre-
dikstolen som inneburit att utrymmet i koret utökats vilket ger ett mer flexibelt 
rum. 1800-talets inredning har fått ge vika genom att altarskrank, predikstol och 
cementdopfunt flyttats eller tagits bort från koret och den äldre inredningen så 
som altaruppsats och dopfunten mer kommit till sin rätt genom att den förra 
syns bättre och att den senare fått en ny och högre stensockel. 

Övriga handlingar med relevans för ärendet 

Protokoll, startmöte, Sweco, 2015-01-29 
Protokoll byggmöte 1, Sweco, 2015-02-11 
Protokoll byggmöte 2, Sweco, 2015-02-26 
Protokoll byggmöte 3, Sweco, 2015-03-11 
Protokoll byggmöte 4, Sweco, 2015-03-26 
Utlåtande över förbesiktning FB1, Byggledaren AB, 2015-04-08 
Protokoll byggmöte 5, Sweco, 2015-04-23 
Protokoll byggmöte 6, Sweco, 2015-05-19 
Protokoll byggmöte 7, Sweco, 2015-06-23 

Sakristian med rengjorda oljemålningar, renoverat epitafium, nya radiatorer , putsad takkrona och nymålade väggar. 
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Utlåtande över förbesiktning FB2, Byggledaren AB, 2015-06-30 
Protokoll byggmöte 8, Sweco, 2015-08-11 
Utlåtande över slutbesiktning SB1, Byggledaren AB, 2015-09-22 
Protokoll byggmöte 9, Sweco, 2015-10-07 
PM nr 1, förstärkning av hanbjälkar, Sweco, 2015-10-11 
Protokoll byggmöte 10, Sweco, 2015-11-04 
Utlåtande över kompletterande slutbesiktning KSB1 samt efterbesiktning EB1, 
inklusive el, Byggledaren AB, 2015-11-06 
 
 
 
 

Lund 2015-11-27 

Anna Rabow 
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