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Sammanfattning 
Planeringen för den invändiga renoveringen av Kågeröds kyrka började under 
2011 då tillståndshandlingar till nytt värmesystem och inre renove-
ring/ombyggnad togs fram av Ponnert arkitekter AB. (2011-08-31). Tillståndsbe-
dömning och åtgärdsförslag för inventarierna togs fram av Skånes målerikonser-
vatorerer AB (2011-08-29). Den planerade renoveringen skulle omfatta handi-
kapp-wc i det gamla vapenhuset, tillgängliggörande av tvärskeppet med ramp, 
borttagning av bänkar för plats med kyrkkaffe, höjning av korgolvet och borttag-
ning av bänkar längst fram i långhuset. Ansökningshandlingarna gick på remiss 
till Regionmuseet Kristianstad och yttrande lämnades om förslaget. Ett beslut om 
tilldelning av kyrkoantikvarisk ersättning lämnades från Stiftet med rekvirering 
under 2013-2014. Efter kyrkovalet 2013 bantas förslaget ned till de mest nödvän-
diga åtgärderna. Ny projektering gjordes med start under 2014 till en början end-
ast omfattande det yttre underhållet. Efter att stiftet gått med på att förlänga ti-
den för rekvirering av KAE tillochmed 2015 påbörjades projektering gällande 
inre åtgärder. Projekteringen fördröjdes av önskemål om att gjuta ett betonggolv 
som bärlager till nytt tegelgolv. De tekniska riskerna framför allt gällande klimat 
och eventull påverkan på innerväggar och murverk gjorde att man övergick till ett 
ventilerat trägolv under bänkarna och nytt tegelgolv i gångarna. En ny tillstånds-
ansökan till de nya arbetshandlingarna lämnades till Länsstyrelsen den 2015-04-
09. Den nya ansökan omfattade: nytt trägolv och nytt bjälklag i bänkkvarteren, 
omläggning av tegelgolvet, borttagning av två bänkar, de s.k. herrskapsbänkarna 
vid koret, omläggning av altarringen på ny syll, ny klimat- och elvärmeanläggning 
med samt renovering av fönster och dörrar.  

Tillstånd till åtgärderna lämnades 2015-07-06. Tillståndet undantog en om-
placering av herrskapsbänkarna av tidsbesparande skäl. På grund av att kun-
skapsmaterial saknades om bänkarna begärde Länsstyrelsen in en utredning kring 
bänkarnas historia vilken utfördes av undertecknad. Samtidigt togs också riktlin-
jer för åtgärder på bänkarna fram av medverkande antikvarie i samråd med tim-
merman Kalle Melin (Knadriks kulturbygg AB). 

Åtgärderna påbörjades och slutfördes under hösten 2015. Övriga åtgärder, 
som ingick i den ursprungliga projekteringen sköts på framtiden. Under arbetets 
gång diskuterades möjligheterna att flytta eller sänka höjden på herrskapsbänkar-
na längst fram i bänkkvarteret. Vid slutbesiktningen var slutlig lösning till bän-
karnas placering ännu inte bestämd. Eftersom beslut ännu inte har fattats avse-
ende bänkarnas placering kommer denna rapport att kompletteras vid senare till-
fälle.  



 
Kågeröds kyrka invändig renovering 

 

 

7 

Historik med relevans för ärenden 
Kågeröds kyrka är en medeltida kyrka vilken byggs till med västtorn under me-
deltiden, nytt korparti omkring 1500, ny sakristia med gravkor 1560 och tvär-
skepp mot norr år 1780. Ett vapenhus på kyrkans södra sida tros ha tillkommit 
under sen medeltid.  Kyrkan har bevarat en ålderdomlig interiör med många vär-
defulla element i form av valv och kalkmålningar, bänkinredning, läktarbröstning, 
altaruppsats, predikstol, altarring och epitafier. Den fasta inredningen är huvud-
sakligen från 1600-talets slut och 1700-talet. Delar av bänkinredningen tros vara 
från 1695-1698. Valven i kyrkans västra del kan ha tillkommit på 1400-talet med 
kalkmålningar från 1400-tal- till tidigt 1500-tal medan valven i de västra delarna är 
från omkring 1500.  

Kyrkans golv i långhusets mittgång, koret, gravkoret samt tvärskeppet är 
lagt med 8-kantiga gula tegelplattor med svarta hörnstenar. De senare verkar ha 
gjutits på plats med infärgat bruk. Tegelgolvet är i övrigt lagt i sand. Från 1877 
finns uppgifter om omläggning av golvet i kyrkan varvid tegelgolvet kan ha till-
kommit. Under 1913 lades nytt brädgolv under bänkarna och bänkarna byggdes 
om. En del bänkar var öppna medan andra var försedda med dörrar. Enligt Wåh-
lins beskrivning skulle bänkrenoveringen utföras med nödig pietet så att den åld-
riga stämningen inte gick förlorad. Några bänkar borttogs för att få större plats i 
de kvarvarande bänkarna. Nykyrkan genomgick en omfattande renovering under 
1900-talets mitt. Golvet grävdes ur i den norra hälften av nykyrkan och pannrum 
inrättades i en halvkällare. Över halvkällaren placerades orgeln på ett podium. 
Bänkkvarterens trägolv kan ha tillkommit vid denna tid. Samtidigt tillkom också 
eldragningar i kyrkan vilka till stora delar var de samma vid den nuvarande reno-
veringens början.  

Under långhusets golv finns ett antal igenfyllda gravkor. Förutom gravkoret 
under sakristian som ännu är öppet finns ett gravkor beläget ungefär vid predik-
stolen tillhörande Möllarps säteri. Ett gravkor tillhörande Axelvold finns också 
omnämnt och även under korgolvet finns gravkor.  

Bakgrund till ändringarna 
Kyrkans fönster var redan vid upprättande av under hållsplanen 2008 i dåligt 
skick och i behov av renovering. Värmeanläggningen från 1950-talet är föråldrad 
och behöver ses över både ur energi-/kostnadssynpunkt, brandsäkerhet- och kli-
matsynpunkt.  

I kyrkan har man sedan länge haft höga fuktnivåer vilka varit koncentrerade 
till nordvästra hörnet där långhuset möter tvärskeppet. Eftersom dräneringen och 
dagvattensystemet inte fungerade utanför denna del av kyrkan har man under 
hösten 2014 utfört ny dränering kring kyrkan. Vid mätningar i kyrkan i mars 2015 
är fuktnivåerna nere på 59 % luftfuktighet i det tidigare problematiska hörnet 
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vilket är en acceptabel nivå. De tidigare höga fuktnivåerna har också skapat pro-
blem i kyrkans tegelgolv och lokalt i murarnas nedre putsskikt. Golvplattorna är 
mycket skadade genom söndervittring och saltutfällningar. Skadorna är som värst 
där man har haft täta plastmattor av som inte tillåtit fuktvandringen i golvet. Mat-
torna har troligen delvis placerats ut för att dölja redan befintliga skador i golvet 
och sättningar som skapat ojämnheter i golvläggningen. Sättningarna har sin för-
klaring i gravkor belägna under kyrkans golv. Dessa blev redan på 1800-talet igen-
fyllda med sand och grus vilket har sjunkit ihop och möjligen är tegelvalven del-
vis kollapsade med sättningar som följd.  

Undersökningar av trägolvet visade att detta var behandlat mot insektsan-
grepp och röta med miljöfarliga ämnen (Kreosot, arsenik och PAH-rika medel). 
Golven var också mycket dåliga med rötskador och sättningar. Hela trägolvet 
med brädor och bjälklag behövde därför bytas ut. Fuktnivåerna i golven behövde 
minskas genom dränering kring kyrkan.  

Vad gäller flytt av herrskapsbänkarna är denna föranledd av bättre sikt samt 
behov av större koryta vid förrättningar.  
 

 

Inskription påträffad under renoveringsarbetet i en av nykyrkans glasrutor. Texten lyder:  Målare Petterson den 9/6 1816. 

Utvändiga arbeten 

Fönster och dörrar 

Skador på bågar och karmar lusades i med nytt virke. Inga skadade glas fanns. 
Merparten av glasen i ytterbågarna verkar vara munblåsta glas. De relativt sentida 
fönsterbeslagen av plåt var skadade av rost och totalt byttes 22 stycken små vin-
keljärn och 20 stycken större till nya beslag med samma utseende. Skruvar som 
inte var spårskruvar ersattes med nya sådana. Till nykyrkan monterades nytillver-
kade beslag av aluminium som ersättning för de sönderrostade sentida beslagen. 
Förlaga var ett par beslag av 1700-talstyp som kunde återmonteras. På ett föns-
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terglas i den södra fönsterbågen på nykyrkans östra sida påträffade målaren en 
inskription i glaset. Texten löd Målare Petterson 9/6 1816. 

Fönsterbågarnas färg hade bleknat betydligt men genom skrapning av 
färgskiktet blev den ursprungliga färgen synlig. Fönsterbågarna målades om i 
S3010-B vilket var något ljusare än den tidigare färgen. Under den blå färgen 
fanns ett brunt och ett äldre ockragult färgskikt bevarade. Bågarna skrapades från 
löst sittande färg, dock inte helt trärena.  

Ljudluckor och ytterdörrarna målades i samma färgkulör som fönsterbågar-
na. Ytterdörren mot väster oljades 3 gånger med en alkydoljebaserad olja. Inner-
dörren lagades i där skador i färgskiktet fanns.  

I yttertaket lagades ett mindre läckage i södra takfallet ovanför vapenhuset 
vilken åtgärdades.  

Dränering 

På grund av fuktproblemen inne i kyrkan gjordes en dränering kring långhusets 
norra sida väster om nykyrkan och runt tornet samt utmed kyrkans södra sida 
fram till sakristian, Brahekoret. Dräneringen utfördes under slutet av 2014. Gräv-
ningsarbetet övervakades av arkeolog Per Sarnäs, Skånearkeologi. Ett par kilfor-
made valvtegelstenar påträffades samt ben. I övrigt påträffades inget av arkeolo-
giskt intresse. Kyrkans grundläggning blev inte synlig i samband med grävnings-
arbetena. Arbetena finns dokumenterade i rapport 2014:24 Skånearkeologi. 

Efter att golvarbetena påbörjats inne i kyrkan kunde man konstatera att det 
fortfarande var fuktigt i golvet framför allt i långhuset nordvästra hörn fram till 
nykyrkans sydvästra hörn. På sockeln till långhusets norra sida fanns putsavfall 
som troligtvis hade samband med uppstigande fukt i detta läge. Orsakerna till 
detta diskuterades liksom behov av ytterligare åtgärder. En möjlig orsak till fukten 
troddes vara otillräcklig vattenavrinning från sockeln. Av denna anledning före-
slogs att en platonmatta skulle läggas i dräneringsschaktet och ytligt intill kyrkans 
sockel. Detta skulle leda bort ytvattnet från muren ned till dräneringsschaktet.  
Detta genomfördes dock inte som det var sagt utan istället gjordes ytterligare 
dränering intill kyrkans grundmur. Lerjorden grävdes i 7 meters längd längs lång-
husets nordvästra sida till 1,2 meters djup. En platonmatta lades mot grundmuren 
och återfyllnad gjordes med dräneringsgrus. Detta gjordes utan samråd med an-
tikvarie eller medverkan från arkeolog.  

Invändiga arbeten 
Före arbetenas början invändigt gjordes skyddsintäckning av orgeln, epitafier, 
minnestavlor, träskulptur mm. Bänkinredningen i långhuset demonterades från 
fästen i panelen och golv och flyttades till containrar på kyrkogården. Lösa inven-
tarier flyttades till församlingshemmet eller ställdes ned i Brahegravvalvet.  
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Golv allmänt 

Före åtgärdernas början fanns tecken på omfattande fuktvandring i golven samt 
sättningar i både tegelgolv och trägolv. Sättningarna i bänkgolvet gjorde att en del 
bänkar i stort sett hängde i luften.  

Trägolv och tegelgolv i långhuset revs i sin helhet. Det befintliga golvet 
både tegelgolv och träbjälklag låg på ett lager jordig sand. Delvis, framför allt i 
södra brädgolvsidan låg ett äldre tegel/stengolv synligt direkt under trägolvet. 
Efter samråd med arkeologen och länsstyrelsen gjordes en undersökning med 
metalldetektor och därefter kunde cirka 10 cm av sanden sugas ut. Ett fåtal mynt 
påträffades vilket lämnades för konservering till LUHM i Lund. Det äldre golv-
lagret rensades fram av arkeolog och dokumenterades. Detta var delvis mycket 
vittrat och skört med omfattande saltutfällningar. Golvplattorna hade kvadratisk 
form och har varit glaserade i olika färger och olika mönster. Brun och grön gla-
syr syntes på några plattor. En del äldre lösa golvtegelplattor togs som hand av 
församlingen. I övrigt kunde golvteglet bevaras på plats.  

Till en början hade man för avsikt att lägga om hela golvet, både trägolv 
och tegelgolv på en luftad bjälklagskonstruktion. På grund av de ytliga arkeolo-
giska lämningarna i golvfyllningen fick golvkonstruktionen ritas om vilket med-
gav att de äldre golvnivåerna kunde bevaras i sin helhet. Trägolvets konstruktion 
minskades och ventilation under tegelgolvet slopades.  

Trägolv 

Alla delar av trägolvet togs bort av miljöskäl. Golvbjälkarna var av furu och låg i 
östvästlig riktning fogade samman halvt i halvt. Bjälkupplaget bestod av återan-
vända tegelstenar eller stenar i sanden. Luftspalten under bjälkarna var relativt 
god men sämre på en del ställen. Vid valvpilastrarna var träbjälkarna dessutom 
förankrade genom inmurning i tegelmuren. Dessa träpartier var i mycket dåligt 
skick. Den norra sidan av bänkkvarteren var golven något bättre och har troligen 
grävs ut och lagts om tidigare i större omfattning än på södra sidan. Här fanns 
heller inte något äldre golv av tegel eller sten som på södra sidan  

Nytt bjälklag till trägolven utfördes av kärnfur. Ovanpå dessa lades reglar av 
kärnfuru, vindpapp och därpå trägolv av furu. Runt bänkkvarteren lades en syll 
av ek som tidigare, vilken oljades. Bänkarna hade tidigare varit tappade till denna 
syll men eftersom tapparna var rötskadade beslöts att såga av dessa och istället 
fästa bänkarna med en list på insidan som spikades fast i bänken.   

Tegelgolv 

Stora delar av det gamla tegelgolvet var fuktskadat och fick kasseras. Nytt tegel 
specialbeställdes via tegelmäster och tillverkades av ett tegelbruk i Tyskland efter 
färgprov från det gamla golvet. Det nya teglet låg hamnade mycket nära det 
gamla i färgnyans. Däremot finns skiftningar mot rött i det gamla golvet som inte 
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finns i de nya plattorna. Dessutom lades slutstenarna eller hörnstenarna i det nya 
golvet med svart tegel istället för att gjutas med bruk som tidigare. Cirka 35 kvm 
av det gamla teglet kunde återanvändas. Det beslöts att detta skulle läggas i gamla 
koret där det blir utsatt för minst slitage. Golvet i altarringen kunde återanvändas 
i sin helhet. Det äldre golvteglet finns också bevarat i sin helhet i sakristian och i 
nykyrkan.  

Tegelgolvet i långhuset och koret lades om på kapillärbrytande skikt av 
singel. Därefter lades sättbruk och tegel vilket fogades fogades med ett hydrau-
liskt bruk till skillnad mot tidigare när plattorna låg i sand. Detta kommer att göra 
golvet stabilare och även mer lättstädat. Det torra bruket sopades ut och därefter 
vattnades golvet. Efter läggning skurades golvet med såpa. De gamla tegelplat-
torna lades likt tidigare med gjutna hörnstenar. Fogen visade sig bli ett problem 
på de gamla plattorna eftersom denna lade sig på tegelplattorna och var svår att 
tvätta bort. Det gav en något gråaktig ton till golvet även efter att detta hade tvät-
tats flera gånger.  

Ventilation golv 

Ett ventilationsystem monterades till golvet vilket ska cirkulera luften inne i gol-
ven och på så sätt motverka stillastående fuktig luft i golvbjälklaget. Ventilations-
kanalerna till systemet lades vid båda sidor av mittgången intill trägolvets syll. 
Luftkanalerna anslöts till en kanalfläkt som placerades öster om predikstolen, 
framför långhusets tredje fönster mot söder. Här fanns ett igenfyllt gravvalv och 
genom ett hål i valvets tak hade en hålighet bildats som kunde utnyttjas för fläk-
tens placering. I södra yttermuren intill gravvalvet fanns också en igenputsad ljus-
öppning i muren vilken kunde användas för ventilationsöppning. Öppningen var 
endast tunt igenmurad med bruk från utsidan. I muröppningen sattes ett runt 
ventilgaller. 

Två stycken trådbundna givare för loggning av relativ luftfuktighet och 
temperatur monterades under de nya trägolven på var sida om gången. Dessa 
anslöts till styrcentralen. I samband med bokningar stängs fläkten av automatiskt.  

Ett röktest innan golven lades på plats gjordes vilket visade att fläktsystemet 
var otillräckligt längst bort från motorn i kyrkans nordvästra hörn. Av denna an-
ledning gjordes en justering för att få bättre effekt i alla delar av golvet.  

Väggar 

Putslagning och kalkvittning gjordes nedtill på murarna i långhuset under vägg-
panelerna. Lagningarna gjordes främst på norra sidan där fukt från murverket 
hade skadat putsytorna. Väggpanelerna togs inte bort. Dessa är upphängda på en 
längsgående syll ett stycke upp på väggen och även förankrade i järn in i murarna. 
Panelerna satt på sina ställen dåligt och viss justering och fästning gjordes. På ett 
par ställen i koret murades pelare av tegel upp under syllen för att förstärka 
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denna. I bänkvarteren placera-
des träben under panelen som 
förstärkning. Det noterades 
även att putsen bakom vägg-
panelerna är mycket vittrad.  

På valvpelarna i långhu-
set noterades att dessa var mu-
rade i två etapper med stötfo-
gar mellan murdelarna. Valv-
pelarna har en kraftig rek-
tangulär form med undantag 
av den fjärde valvpelaren på 
långhusets södra sida intill 
predikstolen. Ursprungligen 
har samtliga valvpelare varit 
murade med flera språng likt 
denna valvpelare men att de 
byggts på med tegel till rek-

tangulär form för att kunna fästa ekpanelen runt pelaren. Detta bör ha skett på 
1600-talet eller 1700-talets början. 

Övrigt 

Altarringen var i gott skick. Syllen behövdes inte bytas och altarringen kunde stå 
kvar under renoveringen.  

Predikstolens fundament bestod av putsat rött murtegel. De nedre skiften 
var i mycket dåligt skick då teglet var söndervittrat. Fundamentet kompletterades 
med nytt tegel och putslagades.  

Tekniska installationer 

El 

Från huvudcentralen i pannrum/källaren under nykyrkan drogs ledningar vidare i 
kabelstegar i källarens innertak och genom håltagning i golv vidare till nykyrkan. 
Håltagning gjordes sydost samt sydväst om orgelläktaren. Golvet fick tas upp och 
läggas om i samband med håltagningen. Härifrån drogs ledningar till långhuset 
vidare via kabelkanaler ovan tegelgolvet längs nykyrkans sidor. Ledning till bänk-
konvektorerna drogs längs undersidan av väggpanelen medan övrig el till långhu-
set och vidare mot sakristian förlades i golven. En del tomma kabelrör lades in 
för framtida bruk. I sakristian lades elen i golvet i norra delen medan övrig led-
ning drogs i en kabellåda.  

Väggpanelerna och bänkarna är upphängda i järnhakar ovanpå en 
längsgående planka förankrad med järn i muren. 
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El till vindens installationer drogs längs nykyrkans östra valvpelaren upp 
genom valvet likt tidigare kabeldragning. Därifrån drogs ledningarna på kabel-
stege längs en snedsträva och vidare till långhuset längs ovansidorna på de övre 
hanbanden. I långhuset monterades en kabelstegen mitt på hanbandens under-
sida. Monteringen innebar en skruv på varje hanband. Före montering undersök-
tes hanbanden för att kontrollera att eventuella byggandshistoriskt intressanta 
bearbetningsspår/håltagningar eller inristningar inte doldes av de nya installation-
erna. Tidigare ledningsdragning på långhusvinden var gjord längs en sidoås längs 
norra sidan. Den äldre ledningsdragningen på vinden revs. Belysning på vinden i 
form av lysrörsarmatur fästes på kabelstegarna.  

Ledning till ljuskronorna drogs på regel ned från hanbanden till bindbjäl-
karna. Till kyrkans gamla vapenhus drogs ledning från långhusvinden ut genom 
ny håltagning i takfoten på södra långhussidan och sedan drogs ledningen på fa-
sad ned till vapenhusvinden. Ledningen gjordes utanpåliggande och synlig i fasa-
den. Den tidigare eldragningen var inmurad i samma läge. Generellt revs inga 
äldre inmurade ledningar utan kapades enbart för att undvika extra arbete och 
ingrepp i murar.  

Till tornets övre våningar drogs ny ledning in belysning. Ledningen drogs 
via vinden i befintlig rördragning mellan kyrkans valv och tornets östra sida ned 
till ingången till tornvinden under valven i östra muren. Från denna öppning 
drogs ledningen vidare i tornets andra våningsplan, via en bräda på östra väggen 
till ny lysrörsarmatur i innertaket. Till klockvåningen drogs ledningarna vidare 
längs bjälklaget och upp till klockstolen där lysrörsarmatur fästes på norra och 
södra sidan av dess överliggare.  

Elinstallatören meddelade att ledningar i ljuskronorna i kyrkorummet inte 
är godkända och att dessa behöver renoveras.  

Värme/klimatsystem 

I kyrkans bänkar monterades nya bänkvärmare. Nya panelradiatorer LVI monte-
rades på golvstöd i tornvapenhuset, i korets sidor, bakom altaret, i sakristian samt 
på orgelpodiet i nykyrkan.  

Givare till tornvapenhuset monterades på väggpanelen i nordvästra hörnet. 
I långhuset sattes en givare på bakre norra bänkkvarterets främre panel. En givare 
monterades vid ingången till nykyrkan.  

Luftavfuktare 

En sorptionsavfuktare installerades i nykyrkan. Denna styrs av en egen hygrostat 
som ställs in på ett värde för max luftfuktighet. Avfuktaren kopplades till styrcen-
tralen för kyrkans klimatanläggning som stänger avfuktaren vid behov i samband 
med bokningar av kyrkan. Dessutom kompletterades avfuktaren med en timer-
styrd tryckknapp som stänger av den vid kortare besök i kyrkan för kör och or-
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gelträning. Denna placerades intill luftavfuktaren. Diskussioner fördes med fir-
man för luftavfuktare och antikvarie angående lämplig luftfuktighet inne i kyrkan. 
Samråd fördes också med Lunds stiftsingenjör Anderas Månsson samt konserva-
tor Ingrid Wedberg. Det beslöts att en besiktning av kalkmålningarna skulle utfö-
ras innan den nya klimatanläggningen installerades vilket gjordes. Kalkmålningar-
na bedömdes vara i gott skick utan några tecken på för hög luftfuktighet eller för 
torr luft. Med detta som utgångspunkt beslöts att den tidigare luftfuktigheten 
kunde utgöra referens för den nya klimatanläggningen. 60 % luftfuktighet sattes 
som övre gräns för att luftavfuktaren ska gå igång. Detta ska utvärderas när an-
läggningen varit igång ett tag, lämpligen ett år och därefter kan man justera värdet 
något.  

Luftavfuktaren installerades i nykyrkan på orgelpodiet. En avvattningsslang 
drogs ned genom golvet och ut på nykyrkans östra sida genom ett litet hål.  

Ljud 

Nya, vita mikrofonuttag monterades på korets västra pilastrar på dess östra sidor. 
På en bänkpanel intill predikstolen monterades svarta mikrofonuttag. Sändare till 
klockringningen monterades på korets nordvästra pilaster, i anslutning till vägg-
panelens ovankant. Router till ljudanläggningen placerades innanför panelen vid 
långhusets nordvästra pilaster. Manöverpanel till ljudet monterades tillsammans 
med värme och belysning i panel vid trappuppgången till tornet, långhusets 
nordvästra hörn. Till högtalare vid ingången till nykyrkan drogs nya kablar. Dessa 
fick samma placering som tidigare och fästes med spik i valvpelarens sidor. Be-
fintlig ljudanläggning behölls i korets sydöstra hörn. Kanalisation förbereddes för 
att i framtiden kunna montera den under panel i korets nordöstra hörn där den 
får en mindre framträdande plats.  

Övrigt el 

I långhusets nordvästra hörn, på podium intill torntrappan gjordes en ny möbel 
för styrning av värme, ljud och ljus samt klockringning. 

Utrymningsskyltar monterades ovanför kyrkans entréer vid sakri-
stian/Brahevalvet, i nykyrkan samt ovanför västra entrén. El till skyltarna drogs 
fram se foto i fotobilaga. I koret ställdes en flyttbar utrymningsskylt vilken kopp-
lades till eluttag i östra korväggen.  

Bänkar/snickerier 

Några skador i väggpanelen lagades. En lös spegelfyllning väster om andra valv-
pelaren på långhusets norra sida ersattes med en ny fyllningspanel av ek. Infäst-
ning av bänkar i panel vid koret lagades också i med ny panel. Komplettringar 
betsades till samma nyans som bänkinredningen.  
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Längst fram i långhuset minskades antalet bänkar för att få större korut-
rymme. Före renoveringen nådde bänkkvarteret ett stycke öster om koret första 
valvpelare. Längst fram på båda sidor om gången stod de så kallade herrskaps-
bänkarna. Dess bakre del stod i linje med valvpelarnas östra hörn. Bänkkvarteren 
minskades med ett par bänkrader på var sida om gången och herrskapsbänkarna 
flyttades undan inalles 3 bänkrader vända mot öster. Bänkkvarteren är dock tänkt 
att nå ända fram till valvpelarens västra gräns och markeras tydligt genom att trä-
golvet är lagt fram till dessa pelare. I väntan på att man bestämmer sig för hur 
herrskapsbänkarna ska placeras har ytan längst fram i kvarteren lämnats tom på 
bänkar. Olika lösningar diskuterades, bland annat nedtagning av bänkarna på höj-
den. Detta skulle dock innebära stora och icke reversibla ingrepp i bänkarna. 
Andra lösningar såsom att ställa herrskapsbänkarna på sidan diskuterades också.   

Eftersom de nya bänkvärmarna var längre än de tidigare konvektorerna 
kunde inte bänkarnas trästöd med fotbrädor monterads tillbaka på bänkarna. 
Bänkarna var lite olika konstruerade men ursprungligen har de sannolikt varit 
monterade i väggsyllen samt genom bänkgaveln utan några fotstöd. Möjligen har 
träben också funnits under bänksitsen på samma sätt som finns på nykyrkans 
bänkar. Därefter har olika förstärkningar utförts, bland annat väldigt enkla träben 
under bänkarna väggsidor, nya breda träben under bänkarna och järnstöd. Bän-
karna återmonterades med nya järnstöd under bänksitsarna. De gamla träbenen 
med fotstöd monterades istället direkt på golvet. Bänkarna hade mycket skador i 
sitsarna som var omgjorda vid 1900-alets början. En förstärkning av sitsarna 
gjordes med ett skrivmaterial. Under bänkvärmarna monterades också minerit-
skivor som värmeskydd då de nya bänkvärmarna sitter på mindre distans från 
sitsarnas undersidor. 

Anpassning behövde också göras i nykyrkans bänkar. Här kunde de äldre 
bänkstöden återanvändas mitt under bänken. Dessa var bearbetade med skrubb-
hyvel och troligen ursprungliga.  

Vind 

Viss tillgängliganpassning gjordes genom montering av belysning samt komplet-
tering av landgångar över långhus och kor samt nykyrkan. På nykyrkan hängdes 
landgångar upp i reglar spikade till hanbanden. På långhuset spikades brädor på 
bindbjälkarna.  

Avvikelser från handlingarna 
Tegelgolvet och brädgolvets utförande innebar en avvikelse då tegelgolvet inte 
lades med luftat undergolv. Brädgolvets uppbyggnad ändrades också något. För-
ändringarna bedöms inte ha någon påverkan på anläggningen men på detta sätt 
undveks förstörande ingrepp i de arkeologiska lämningarna såsom gravkor, golv-
lager.  
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Under arbetets gång diskuterades möjligheterna att flytta eller sänka höjden 
på herrskapsbänkarna längst fram i bänkkvarteret för att få bättre sikt vid koret. 
En utredning om bänkinredningens byggnadshistoria togs fram av medverkande 
antikvarie som underlag till beslut för åtgärderna. Diskussioner pågår ännu om 
bänkarnas placering. För att inte forcera fram ett dåligt förankrat beslut har öv-
riga delar av renoveringen färdigställts med undantag av placeringen av de herr-
skapsbänkarna. Församlingen har enligt länsstyrelsens beslut fem år på sig att 
slutföra detta arbete. En kompletterande ansökan om slutgiltig placering behöver 
lämnas in av församlingen kompletterat med antikvarisk konsekvensbeskrivning.  

Byggnadshistoriska iakttagelser 

Efter rensning i långhusets västra del noterades ett par större stenar utlagda med 
samma avstånd från ytterväggar och västra gaveln. Dessa tolkades som funda-
ment till den tidigare läktarens pelare.  

Längst fram i södra bänkkvarterets nordöstra hörn fanns en samling större 
stenar med okänd funktion.  

Vid borttagning av ett par brädor under bänkarna i nykyrkan konstaterades 
att detta var lagt på ett tegelgolv av samma utseende som mittgångarna. Omfat-
tande saltvittring fanns i teglet som sannolikt ligger i sand utan kapillärbrytande 
skikt. Den södra halvan av nykyrkan är inte undersökt genom arkeologisk utgräv-
ning.  

I långhusets takstolar finns stödben stående på hanbandet. Dessa bör tidi-
gare ha varit monterade till nocken. Vid någon tidpunkt när yttertaket byggts om 
verkar dessa ha demonterats upptill så att de nu enbart sitter fast i nederkant. Vi 
kommande besiktning bör man kontrollera stödbenen då de lossnar från hanban-
den.  

Tornets östra ingång har sannolikt utgjort ingång till en läktarvåning. Öpp-
ningens inre murliv sitter något högre än dess östra del mot kyrkorummet. En 
möjlig tolkning är att öppningen är äldre än långhusvalven och den östra delen är 
en anpassning efter valvbågen.  

Antikvariska synpunkter 
Renoveringen har främst berört modernisering av golv, el och värme vilket var 
mycket angeläget med tanke på att kyrkan inte genomgått någon inre renovering 
sedan 1950-talet. Med undantag av några få detaljer kan renoveringen genomförts 
med gott resultat. Tillverkning av nya beslag till nykyrkan gjordes i aluminium 
men i samma form som dess 1700-talsoriginal. När beslagen var målade smälte 
de fint in i fönsterbågarna och alternativet hade varit att ersätta 1700-talsbeslagen 
med beslag liknande dessa. Båda sätt kan sägas ha sina fördelar och nackdelar. De 
få bevarade 1700-talsbeslagen kunde efter rengöring bevaras på plats vilket var 
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positivt. Renoveringen av fönsterbågar och karmar gjordes i övrigt varsamt och 
med minsta möjliga ingreppsprincipen.  

I korgolvet ställde fogningen till med problem då fogen fastnade på de 
gamla golvplattornas yta och var svår att tvätta bort. På nära håll kan man ha 
synpunkter på att skillnaden mellan de gamla och nya golven blev för markant. 
Golvet kan dock sägas markera det gamla korutrymmet vilket har vissa pedago-
giska aspekter. Radiatorna i koret kunde ha utförts i en annan färg då de hamnade 
mot väggpanelen som sitter lägre mot golvet än i övriga delar av kyrkan. Eventu-
ellt kan man tillverka en radiatorskärm eller måla dessa för att tona ned dem. 

Utvärderingen av kyrkans nya klimatanläggning kvarstår. Luftavfuktarens 
påverkan på klimatet och kyrkan inredning samt fläktsystemet effekt i trägolven 
behöver följas upp. En ny besiktning bör göras av konservator efter ett år.  

Kågeröds kyrka är en kyrka med mycket höga kulturhistoriska, antikvariska 
värden. Kyrkorummet är en helhet där medeltida valv och kalkmåleri samsas med 
en mycket välbevarad inredning från framför allt 1600-tal och tidig 1700-tal.  
Herrskapsbänkarna är en viktig del av kyrkans helhet och av den anledningen 
behöver frågan om deras placering för att tillgodose sikten i kyrkan utredas or-
dentligt. Herrskaps bänkarnas storlek har stor betydelse i sammanhanget och den 
bör bevaras. Sammantaget har mycket få ändringar genomförts av kyrkorummet 
med undantag av utökandet av koret mot väster och borttagning av bänkar. Kyr-
korummet har kvar sin vackra patina och tidens årsringar. Av denna anledning 
kan renoveringen anses vara mycket lyckad föredömlig i sin varsamhet mot origi-
nalet.  

Lund 2016-06-07 

Kerstin Börjesson 
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Två av kyrkans fönster på nykyrkans västra sida. Till höger syns färgskikt synliga under den blå senaste färgsättningen. Både 
bruna, gulbruna och mer guldockragula nyanser syntes.  

Den befintiga blå färgen var kraftigt bleknad. Fönsterbågarna målades om i den ursprungliga kulören. I högra bilden syns ett 
beslag med ovalformade ändar vilket tolkas som bågarnas ursprungliga 1700-talsbeslag. Beslagstypen finns också bevarad i 
norra fönstret på nykyrkans västra sida. Övriga liknande beslag är kopior.  
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Dörren till sakristian lagades intill dörrvredet, sprickor spacklades med träspackel och dörrbladet målades.  

Förutom beslagen från 1700-talet fanns även en typ av beslag som var vanliga under 1800-talet och enklare varianter från 
1900-talet. Samtliga skruvar byttes till spårskruvar.  
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Västdörrens beslag från tidigt 1900-tal skrapades rent från sentida färgrester för att frilägga smidesdetaljerna. Dörrbladen 
oljades.  

Västra porten samt nykyrkans nordvästra fönster efter utförd renovering. 
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Långhuset sett mot norr efter att gammalt tegelgolv, bänkar och brädgolv rivits. Notera träbenen som bänkarna varit 
fästade i vid väggpanelen.  

 

Långhuset sett mot väster under renoveringen 
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Nytt golvbjälklag under läggning i långhuset.  

  

Gravvalv öster om predikstolen kom till användning vid placering av golvfläkten. En vindpapp lades över golvbjälklaget för 
att förhindra att luft vandrar ned i trägolvet.  



 
Kågeröds kyrka invändig renovering 

 

Bildbilaga interiör 

11 

 

Fläkt till golvventilationen placerades i hålighet till det gamla gravvalvet med öppning i muren mot söder.  

 

 

Nytt bjälklag och nytt brädgolv av fur lades i bänkkvarteren.       
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Ny avsats och vaktmästarpodium byggdes i trappan till tornet.  

 

     

Mixerbord samt manöverpaneler till ljus, ljud, värme.  Bilden till höger visar ljudanläggningen vilken placerades i lucka 
under trappan.  
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Den spruckna panelen under långhusets nordvästra fönster (ovan) ersattes med ny panelfylllning. Den högra bilden visar 
rördragningar nedanför podiet i nykyrkan.  

Ena sidan av långhusets nordportal blev synlig bakom ett löst panelstycke. Öppningens inre mursmyg markerat med ett 
streck.  
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Ledningsdragning vid orgelpodiets sydvästra hörn. Bilden till höger visar ledningsdragning i Brahekoret/sakristian.  

 

 

Brahekoret/sakristian under renovering. I norra delen lades ledningarna ned i golvet. I övrigt drogs i en träkanal längs 
väggen.  
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Intäckning av ledningar i kabellåda i nykyrkan 

     

Intäckning av ledningar till vinden vid nykyrkans östra sida. Den högra bilden visar inklädnad av kablar från nykyrkan 
vid norra bänkkvarteret.  
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Några takstolsmärkningar i ett av hanbanden på vinden.        Stödben mellan nock och hanbanden förefaller sitta löst.  

 

      

Landgångar på vinden kompletterades. Elen över långhuset monterades i kabelstegar fästade på nedre hanbandens undersi-
dor. Högra bilden visar landgångar på nykyrkans vind. Elen drogs upp genom innertakets östra sida.  
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Elen till gamla vapenhuset drogs in på vinden från långhusvinden och över innertaket till belysningsarmatur och strömbry-
tare vid södra ingången.  

      

Ledningsdragning till tornvinden skedde genom ett befintligt hål i västra valvkappan och ledningsdragningar vid ingången till 
tornets andra våning. Inga nya håltagningar gjordes. Den högra bilden visar luftavfuktarens placering i nykyrkan. Intill 
denna finns nödljus vid utrymning och på trappinbyggnaden monterades avstängnings till luftavfuktaren.  
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Äldre bänkstöd till bänk i långhuset. Detta är av samma typ som de skrubbhyvlade benen till nykyrkans bänkar.  

 

Den befintliga konstruktionen på långhusets bänkar bestod av träben med fotstöd och enkla järnstöd under bänksitsarna. 
Några sentida trästöd fanns monterade vid bänkarnas väggsidor.  
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Nya bänkradiatorerna monterades på en förstärkning av bänksitsarna med en extra skiva samt mineritskiva som vär-
meskydd. Stödben av järn monterades under bänksitsarna.  

 

Bänkgavlarna hade tidigare varit tappade till en syll. Tapparna sågades av och gavlarna monterades istället genom att 
skruvas fast i syllen med en extra eklist på insidan.  
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Kyrkan vid tiden för slutbesiktningen sett mot öster.  

 

Långhuset från öster. Bänkvarterets främre del har inte möblerats i väntan på att herrskapsbänkarnas placering ska fast-
ställas.  
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Mellan gamla och nya golvet i koret lades en fris med rektangulära golvplattor som sågades till av de gamla plattorna. Den 
högra bilden visar dopfuntens nya placering framför nykyrkan.  

 

      

Nödutrymningsskylt i koret och vid entrén i väster.  
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Sakristian vid slutbesiktning.  

 

Kyrkan efter inflyttning. Sett från öster.  
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Materialredovisning 

Exteriör 

Färg fönsterbehandling  Linoljefärg, Ängwall och Claesson 
Ytterdörr ytbehandling  Benar ädelträolja, Jotun (alkydolja för  

exteriör ytbehandling) 
Färgbehandling aluminiumbeslag Rostvärn Nordsjö samt linoljefärg samma 

som fönsterbågar 
Färgbehandling järnbeslag fönster Rostskyddsprimer Henkel-lim, samt linol-

jefärg samma som fönsterbågar 
Rostskydd dörrbeslag Pansarol svart, Akso Nobel, terpentin, 

lacknafta 
Blymönja , linolja kulör  
Beslag dörrar  Blymönja, linolja kulör svart  
 

Golv 

Bjälklag   Tätvuxen fur 
Trägolv   Furu 
Ytbehandling olja eksyll  Osmo hårdvaxolja, ofärgad matt  
Tegelgolv    
Fog tegelgolv 
Sättbruk tegelgolv 
 
Panel  
Bets   Herdins lackbets, mörkbrun 707, T-röd  
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Riktlinjer för underhåll 

• Vid ommålning av fönster och dörrar ska linoljefärg användas. Ytterdör-
ren mot väster ska oljas minst en gång/år med Benarolja tills träet är mät-
tat. Överflödig olja torkas av.  

• Det nylagda tegelgolvet i långhuset kan vid behov tvättas med .... men i 
övrigt rekommenderas torra rengöringsmetod. Övriga tegelgolv måste 
rengöras med torra metoder då detta inte är fogat och ligger i sand.  

• Enligt riksantikvarieämbetets rekommendationer bör luftfuktigheten gene-
rellt ligga runt 50 % och alltför stora variationer undvikas. Under 30% 
luftfuktighet kan däremot vara skadligt för många av kyrkans inventarier 
och för byggnaden. Detta ska dock endast ses som en riktlinje då varje 
kyrka är unik och bör ses utifrån sina förutsättningar. Genom kyrkans nya 
klimatanläggning kommer luftfuktigheten att regleras genom att värmen 
sänks eller höjs automatiskt. Den luftavfuktare som har installerats ska 
under en första period endast reglera luftfuktighet som överstiger 60%. 
Under delar av året kommer luftfuktigheten snarare att understiga det re-
kommenderade värdet än överstiga det. Så länge variationerna följer de 
naturliga variationerna i utetemperatur och luftfuktighet kan det betraktas 
som normalt och sannolikt inte skadligt för kyrkan. Inga allvarliga skador 
fanns före kyrkans renovering och det klimat som fanns i kyrkan kan där-
för utgöra referensvärden. Den intermittenta uppvärmningen bör ske ge-
nom snabb uppvärmning av, och snabb nedtagning till grundtemperatu-
ren. Snabba förändringar i temperatur och luftfuktighet under en kort tid 
ger ingen skadlig effekt på kyrkans inredning eller inventarier. Om upp-
värmningen sker under en lång tid kan däremot fuktkvoten sjunka i träin-
ventarier m.m. och orsaka sprickbildning och färgflagning. Man bör vara 
vaksam på eventuella skador och kontakta antikvarisk expert eller konser-
vatorsexpertis vid eventuella tecken på förändringar. Kyrkorummet bör 
helst kontrolleras flera gånger i veckan även när den inte används.  

• Kyrkans bänkinredning bör enbart rengöras med torra metoder. Äldre in-
skriptioner kan förstöras genom rengöring med blöta metoder.  
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