
 
 

 

 

 2016:22 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krapperups konsthall 
 

Antikvarisk medverkan, 2016 
 
 
 

Anna Rabow 

 

xxx



 
 
 

 

  



 
 

 

Rapport 2016:22 
 

 

 

 

 

 

 

Krapperups konsthall 
byte av tak 

 
Antikvarisk medverkan, 2016 

Brunnby socken, 1201 
Höganäs kommun 

Skåne län 
 

Anna Rabow 
 



 

Regionmuseet Kristianstad 
Landsantikvarien i Skåne 
 

Kristianstad 
Box 134, Stora Torg 
291 22 Kristianstad 
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02 
 
Lund 
Tomegapsgatan 22 
223 50  Lund 
 
www.regionmuseet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2016 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne 
E-rapport 2016:22  
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsfoto: Krapperups konsthall, västra fasaden, juli 2016. 
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 

  



 
 

 

Krapperups konsthall 
 

Innehåll 

Sammanfattning av utförda åtgärder 5 

Administrativa uppgifter 5 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 6 

Skyddsföreskrifter 6 

Skadebild/motiv till åtgärder 8 

Utförda åtgärder 8 

Avvikelser från arbetshandlingar 12 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 12 

Övriga handlingar med relevans för ärendet 13 

Bilagor 14 

 
 



 

Krapperup ligger i Höganäs kommun som är markerad på kartan. 

 
Krapperups slott omges av en vallgrav och park och i öster ligger de gamla ekonomilängorna med bland annat den nuvarande 
konsthallen.  
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Omläggning av tak på konsthallen vid Krapperups slott. 

Administrativa uppgifter 
Objekt   Krapperups konsthall, Hus nr 65 stall, 

Krapperup 19:1 
Socken   Brunnby 
Kommun   Höganäs 
Arbetshandlingar Förfrågningsunderlag Karin Petterssons 

Arkitektbyrå AB, 2015-07-06 
Länsstyrelsens diarienummer 2015-03-19, 432-28534-2014 
Regionmuseets diarienummer L12.20-145-16, 1201 
Byggherre/beställare Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen 
Byggherrens ombud Valvet Mäklarfirma i Helsingborg AB, 

Håkan Gillisson  
Entreprenör   HA BYGG, Henrik Andersson Byggnads 
   AB 
Kontrollansvarig  Johan Hall 
Antikvarisk medverkan/certifierad 
sakkunnig avseende kulturvärden PBL Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Anna Rabow 
Byggnadstid April till början av juli 2016 
Slutbesiktning 2016-07-05 och 2016-07-27 
Bidrag till kulturmiljövård Nej 
Rapport granskad av Åsa Eriksson Green  

Konsthallens södra gavel och östra fasad, mot landsväg 111, före takomläggningen i april 2016. 
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Krapperups slott är en komplett godsmiljö med kontinuitet tillbaka till medelti-
den. Slottet utgörs av en senmedeltida borganläggning bestående av en huvud-
länga från 1570-talet, två lägre fasta flyglar och på fjärde sidan en mur. I sitt nuva-
rande skick är borgen starkt präglad av genomgripande ombyggnadsarbeten un-
der 1600- och 1700-talen. När det gäller ekonomibyggnaderna är det främst 
1800- och 1900-talets byggnadsepoker som karakteriserar godsmiljön. Slottet är 
omgivet av en vallgrav med en engelsk park i väster och en stor gårdsplan i öster. 
Gårdsplanen avskiljs genom murar och två stora gråstensbyggnader som utgör 
delar av två ekonomiområden. I söder ligger mejeriet som ursprungligen är upp-
fört som bränneri 1788, hemvärnsgården i gult tegel uppförd som brygghus på 
1800-talet, ett fähus och och två vagnslider. På den norra sidan ligger fyra längor 
som utgör en sluten gårdsplan varav två byggnader utgjort stall, ett svinhus och 
den fjärde vagnslider. Utmed den norra stallgårdens östra sida ligger den nuva-
rande Konsthallen, en stor gråstenslänga uppförd 1851. Byggnaden har tidigare 
fungerat som stall för arbetshästar och ungnöt. Efter 1947 blev den kostall och i 
senare tid har här även funnits hönseri. 1978 byggdes den om till konsthall. 

Skyddsföreskrifter 

Krapperups borg är sedan den 22 augusti 1978 skyddad som byggnadsminne en-
ligt 4 kap KML, Kulturmiljölagen. Beslutet motiveras enligt följande: Krapperups 
borg hör till Skånes märkligaste slottsanläggningar, ursprungligen gestaltad under 1500-talets 
senare del, men i hög grad präglad av ombyggnads- och restaureringsarbeten under 1600-talet 
och i mitten av 1700-talet. Förutom själva slottet med sina flyglar har vallgraven med murverk 
och valvbro, omgivande äldre ekonomibyggnader, trädgårdar och park synnerligen stort kultur-
historiskt värde. Krapperups borg ingår i en miljö som i samband med fysiska riksplaneringen 
markerats som riksintresse för kulturminnesvården.  

Konsthallens västra fasad mot gårdsplanen. Konsthallens gårdsplan omsluts av vagnslider, svinhus och ytterligare ett före 
detta stall. 
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Skyddsföreskrifter: 
 
1. Huvudbyggnaden och flyglarna får inte utan länsstyrelsens samtycke rivas eller till sitt yttre 
byggas om eller på annat sätt förändras. 
2. Arbeten i huvudbyggnadens och flyglarnas inre, berörande byggnadsstomme, rumsindelning 
och äldre, fast inredning skall utföras i enlighet med förslag som godkänts av länsstyrelsen. 
3. Övriga byggnader inom det område, som markerats med röd begränsningslinje på en till dessa 
föreskrifter hörande karta får inte utan länsstyrelsens samtycke rivas eller till sitt yttre byggas 
om eller på annat sätt förändras. 
4. Det på kartan angivna området får inte utan länsstyrelsens samtycke ytterligare bebyggas 
eller bli föremål för annan väsentlig förändring. 
5. Byggnaderna och området skall underhållas på sådant sätt att anläggningens kulturhisto-
riska värde inte förminskas. 
 
Krapperups slott ligger inte inom detaljplanelagt område och är således inte 
skyddat enligt plan- och bygglagen. Det ligger dock inom riksintresseområdet för 
kulturmiljö Kullaberg [M1] och inom ett av områdena som utpekats som kultur-
historiskt värdefullt i det regionala kulturmiljöprogrammet publicerat på länssty-
reslens hemsida. I riksintresset omnämns Krapperups slott med välbevarad be-
byggelse och tillhörande parker, vallgravar, möllor och änkesäte. I kulturmiljö-
programmet för Kullaberg-Krapperup är Krapperups ekonomibyggnader be-
skrivna såsom kraftiga gråstenslängor från 1700-1800-tal som sluter anläggningen 
mot landsvägen i öster.  

Krapperups slotts skyddsområde med borgen och vallgraven i centrum, gårdsmiljön i öster och parken i väster. 
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Skadebild/motiv till åtgärder 

Taket på konsthallen var täckt med slät, faskantad eternit. Det är oklart när taket 
senast lades om, om det var i samband med att byggnaden gjordes om till konst-
hall eller tidigare är inte kartlagt. Taket har länge varit dåligt, på det västra takfallet 
var det på många ställen lagat med plåt och det östra takfallet var starkt mossbel-
upet. Den östra sidan saknade dessutom avvattning och en del av ventilationsan-
läggningen saknade funktion. 

Det har varit tal om att byta taket ända sedan början av 2000-talet och en av 
anledningarna till varför taket inte blivit omlagt är länsstyrelsen och förvaltaren 
inte varit överens om vilket material som skulle användas. Sedan lång tid tillbaka 
har tegel varit ett förslag då det finns på flera av Krapperups övriga ekonomi-
byggnader. Från länsstyrelsens sida har asbetsfri cembonit eller papp framhållits 
som alternativ till eterniten. Dessa material är passande, såväl estetiskt som kul-
turhistoriskt, då takets proportioner förblir oförändrade, materialen är enkla och 
åldras liknande. För att avläsa ekonomibyggnadens lägre status bör dess tak vara 
enkla. Enhetliget är inte kulturhistoriskt motiverat då byggnaderna är uppförda 
vid olika tider och har olika funktioner. Enligt årets ansökan önskade förvaltaren 
lägga pannplåt men efter möte med länsstyrelsen valdes slutligen papp. Genom 
att byggnaderna har olika takmaterial bevaras deras olika karaktärsdrag. 

Utförda åtgärder 

Eternitskivorna och dess läkt och undertak av spån togs ner av en certifierad sa-
neringsfirma. Rivningsarbetena utfördes först på det västra takfallet, och när man 
kommit en bit på väg och man kunde ha en viss distans till rivningen kunde om-
läggningen påbörjas i den nordvästra delen. Därefter gjordes rivning och om-
läggning av det östra takfallet. De två stora armaturerna på den södra gaveln och 
vid det nordvästra hörnet monterades ner före ställningsbyggandet. Den stora 
vällingklockan på södra gaveln kunde dock inte monteras ner utan lossades end-
ast från sitt fäste. På så sätt kunde de nya vindskivorna komma på plats. 

Vid omläggningen upptäcktes rötskador på takstolen, på tre av facken till 
höger om tillbyggnaden vid konsthallsentrén. De tre skadade sparrändarna skar-
vades i med nytt virke och förstärktes på båda sidor med plyfa. 

 
 
 

Motstående sida ovan t v: Sanering av eternit, läkt och spån på det västra takfallet. Ovan t h: Spåntaket sett från insidan 
av vinden. 

Mitten t v: Det nya undertaket av spontade brädor. Mitten t h: Nya reglar monterades på de befintliga sparrana. 

Nedan t v: Den gamla vindskivan var falsad i knappt en meter långa skivor. Nedan t h: Den östra sidan saknade häng-
ränna och stuprör varför vindskivornas ändar var genomrostade.   
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För att få plats för fotplåt, hängränna och infästningar för dessa var man tvungen 
att sala på de befintliga sparrarna med 45 x 70 mm reglar som ställdes på hög-
kant. Det motsvarade den tidigare påbyggnaden med stickspån, läkt och eternit 
varför takets proportioner förblev oförändrade. För takluftningens skull monte-
rades vid takfoten, på varje sida om de nya reglarna, nya masonitskivor. Vinds-
bjälklaget isolerades med lösull. 

Spontade brädor skruvades på de nya reglarna varmed ny underlagspapp 
och ny grå papp Sopralene MF 5500 av fabrikatet Soprema. Sopralene MF 5500 
används vid flerlagstäckning, består av SBS-elastomerbitumen, har stomme av 
non-woven fiber av polyesterkomposit och dess ovansida är täckt med skiffergra-
nulat. Pappen lades med fallande längder så att skarvarna är jämnt fördelade över 
taket. Även taket på tillbyggnaden på den västra sidan vid konsthallens entré lades 
om med papp. Detta tak var sedan tidigare lagt med papp. 

Ny avvattning med fotplåt, hängrännor och stuprör i svart färdiglackerad 
plastisol sattes upp på båda sidor av byggnaden. På den västra fasaden där det 
tidigare funnits avvattning placerades de fyra stuprören på samma ställen som de 
förra, fyra på vardera sidan om tillbyggnaden med utkastare och två på tillbygg-
nadens gavel med direktanslutning till brunnar. På den östra sidan, där det tidi-
gare bara funnits en hängränna över porten, sattes fyra nya stuprör upp, symmet-
riskt placerade och med direktanslutning till brunnar. Samtliga stuprör har kon-
formade anslutningar till hängrännor och skarpa böjar. 

Vindskivorna på fasaden monterades likt de förra med falsade, i knappt en 
meter långa skivor och med samma bredd som de tidigare. Det var först tänkt att 
de skulle monteras med droppkant men då några nya sprickor eller putsbortfall 
inte kunde ses valdes den befintliga konstruktionen. Byggnadens putsfogar laga-
des vid den senaste renoveringen 2006. En konstruktion med droppkant skulle 
dessutom inte ge samma nätta intryck som de befintliga vindskivorna.  

Vindskivorna sitter mer eller mindre dikt an mot fasaden vilket varit vanligt 
på halm-, sticke- och tegeltak. Under eterniten fanns ett spåntak vilket tyder på 
att det kan ha varit enbart spån eller stickor. Sådana tak finns till exempel beva-
rade på ett par av de stora ekonomibyggnaderna på Fredriksdal i Helsingborg.  
 
 
 
Motstående sida ovan t v: Hängränna och stuprör på västra fasaden (norra delen), före takomläggningen. Ovan t h: Stuprör 
på den västra fasaden (södra delen) efter takomläggningen. 

Mitten t v: De nya vindskivorna hade samma proportioner som de gamla. Mitten t h: Det östra takfallet efter omläggning-
en, jämför med bild på sidan 5. 

Nedan t v: Tillbyggnaden på västra sidan, efter takomläggningen med den ena huven i bakgrunden. Nedan t h: Ovanför 
konsthallsentrén sattes snörasskydd upp. På bilden ses den andra ventilationshuven. Jämför med bild på sidan 6. 
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Murverket är inte helt jämnt vilket gjorde att vindskivorna satt innanför murlivet 
vilket inte är bra för murverket, och på andra ställen stack det ut någon centime-
ter utanför. På de ställen där vindskivorna var något innanför murlivet salades de 
befintliga underbrädorna på med nya brädor. En del av brädorna var i dåligt skick 
och byttes därför. 

På det västra takfallets mitt fanns en vindslucka och fyra stora ventilations-
huvar varav luckan och två av huvarna togs bort då en del av ventilationsanlägg-
ningen inte användes längre. Två nya huvar, något lägre än de förra, monterades i 
svart plåt på samma plats som de förra. Även de runda ventilationshuvarna på det 
östra takfallet togs bort. De fyra ljusinsläppen i form av enkla glas togs bort och 
ersattes inte. 

Takskydd sattes upp en bit nedanför nocken på den västra sidans, gårdssi-
dans, takfall. Snörasskydd sattes även upp ovanför huvudentrén. Även stegar i 
aluminium till ventilationshuvarna sattes upp, de fanns dock varken med på rit-
ningar eller i beskrivningen. Detta gjordes utan samråd med medverkande antik-
varie. 

Avvikelser från arbetshandlingar 

- Utförandet med droppkant på vindskivorna så som förfrågningsunderla-
get föreskrev uteslöts, liksom ventilationsluckan. 

- Någon ny vindslucka på västra takfallet utfördes inte. 
- Stegar till de två ventilationshuvarna sattes upp. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Omläggningen av taket på konsthallen har utförts med hänsyn till byggnadens 
kulturhistoriska värde. Valet av slätlagdpapp är kulturhistoriskt sett väl motiverat 
då det är ett enkelt material och ger samma nätta proportioner som det tidigare 
eternittaket. Att vindskivorna kunde utföras dikt an mot fasaden likt tidigare är 
bra då det i allra högsta grad bidrar till takets nätta proportioner. Mörkgrå färg på 
pappen valdes då den färgen, till skillnad från helsvart, är mer lik det gamla eter-
nittaket. Upprensningen av ventilationssystemet har gett ett mer enhetligt tak, 
särskilt på den östra sidan, men samtidigt har räcken och stegar tillkommit. Räck-
ena är förhållandevis smäckra och därmed anpassade men aluminiumstegarna är 
mer iögonfallande. De är å andra sidan reversibla och kan bytas. 
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 

Krapperups slott, Brunnby sn, Skåne län, Murverksdokumentation etapp 1, 2001, Rapport 
2002:6, Kristina Nilén, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
 
Krapperups slott, Brunnby sn, Höganäs kn, Murverksdokumentation etapp 2, 2002, Rapport 
2002:23, Kristina Nilén, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
 
Krapperups slott, etapp 1, Antikvarisk kontroll, 2001, Rapport 2002:24, Kristina Nilén, 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
 
Krapperups slott etapp 2, Antikvarisk kontroll, 2002, Rapport 2002:86, Kristina Nilén 
och Anna Sturesson, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
 
Krapperups slott – restaurering av vallgrav och yttre grindpar, Antikvarisk kontroll, 2003, 
Rapport 2003:127, Anna Sturesson, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne 
 
Krapperups slott etapp IV, Antikvarisk kontroll, 2004, Rapport 2005:33, Kristina Nilén, 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
 
Krapperups slott etapp V, Antikvarisk kontroll, 2005, Rapport 2005:91, Cecilia Pantzar, 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
 
Krapperups slott etapp VI, Antikvarisk kontroll, 2006, Arkivrapport 23/2010, Kristina 
Nilén, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
 
Krapperup, Konsthallen, Krapperup 19:1, Antikvarisk medverkan 2013, Skylt till konsthal-
len, Ranby Text & Kulturmiljö 
 
Bygglov, Förfrågningsunderlag, administrativa föreskrifter, totalentreprenad, 
2015-06-07, Håkan Gillisson  
 

 

 

 

Lund 2016-09-07 

Anna Rabow 
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Bilaga – ritningar 

 

Ritningar Krapperups konsthalls ny tak med de två takhuvarna som skulle ersättas. Någon ny vindslucka utfördes ej. Skannad kopia 
från förfrågningsunderlaget, 2015-07-06. 

Uppmätningsritningar av Krapperups konsthalls tak, före 2016 års takomläggning. Skannad kopia från förfrågningsunderlaget, 2015-
07-06. 



 
Regionmuseets E-rapportserie 2016 

Kulturmiljö 

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

1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svens-

son, 2015 
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016 
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016 
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016 
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 

2016 
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, 

Emelie Petersson och Tony Svensson, 2016 
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016 
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016 
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016 

 



 

 


