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Sammanfattning av utförda åtgärder 
Det nuvarande takteglet på Välinge kyrka lades under 1930-talet. Därefter har 

taket fått ligga som det är med undantag för lagningar som gjorts under 1970-

talet. Kyrkobyggnaden var i behov av underhåll för att försäkra ett bra bevarande. 

Detta var viktigt för att minska risken att kyrkans takstol skulle få permanenta 

skador pga. att vatten kunde läcka in. Under hösten-till våren 2016 renoverades 

därför taket på tornet, lanterninen, långhuset och absiden.  

Administrativa uppgifter 
Objekt   Välinge kyrka 
Socken   Välinge, 1397 
Kommun   Helsingborg 
Arbetshandlingar 2013-03-08, Epcon KPA Konsult AB 
Länsstyrelsens diarienummer 433-8743-2013, 2013-08-21 

Regionmuseets diarienummer L12.30-260-113, 1397 
Byggherre/beställare Allerums kyrkliga samfällighet 
Entreprenör   Kvidinge plåtslageri 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Linn Ljunggren 
Byggnadstid Höst till vår, 2015-16 
Slutbesiktning 2016-04-29 
Bidrag Kyrkoantikvarisk ersättning 
Rapport granskad av  
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 
Kyrkan uppfördes under 1200-talet och bestod då av ett långhus, ett lägre och 

smalare kor samt en absid. Kyrkan byggdes i kvaderhuggen sandsten. Det är trott 

att det ursprungliga taktäckningsmaterialet var blytak. Under 14-1500-talet för-

längdes långhuset och efter detta anlades tornet som fick taktäckning av tegel. 

Under 1600-talet skedde lagningar på kyrkans tak som fotfarande var försett med 

bly. År 1809 lades koppartak på kyrkans långhus och absid men tornets taktegel 

fick vara kvar. Mellan åren 1818 och 1820 byggdes den övre delen av tornet om 

och fick sitt nuvarande utseende med lanternin och det anlades en ny takstol av 

ek. Tornet täcktes sedan med kopparplåt. Tacktäckningen på tornet lades om 

1849.  

År 1855 revs långhuset, koret och absiden och ersattes av ett bredare lång-

hus med absid. Långhusets tak täcktes då med tegel medan man återanvände 

koppar till absidens täckning.  

Vid en stormskada år 1860 reparerades torn- och lanternintaket och kitta-

des i falsarna. Två år senare byggdes tornets överbyggnad om men behöll befint-
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ligt utseende. Under slutet av 1800-talet ersattes i olika omgångar takteglet med 

spån. År 1913 var det istället dags att byta spåntaket mot ett pappatak. År 1926 

byggdes den nuvarande sakristian.  

År 1930 ersattes pappataket mot kopparplåt. Ett anbud för reperation av 

koppartaket lämnade år 1974 vilket genomfördes. 

Skyddsföreskrifter enligt KML 
Välinge kyrka skyddas som kyrkligt kulturminne enligt Kulturmiljölagen. Detta 

innebär enligt KMLs 4 kap. 2 § .”Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och un-

derhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte 

förvanskas.”  

Skadebild/Motiv till åtgärder 
På kyrkans torn fanns det tydliga sprickor i plåten. Gick även att se att det fanns 

sprickor i falsen som även hade fel falsutförande. Mot väggen hade falsen anslutit 

fel. Det fanns hål i nockfalen. Anslutningen mot krönkorset var otät och felaktig. 

Det hade även kittat nockfalsen mot lanterninen. Det fanns klamrar som hade 

släppt och pilhöjningar i plåten. När plåten tagits av från tornet såg tydliga väts-

keskador på den underliggande träpanelen. 

På långhuset fanns spruckna och otäta falsar. Anslutningen mot tornväggen 

var inte tät. Det fanns även synliga pilhöjningar.  

Efter ställningen hade kommit upp på långhuset gick det att konstatera att 

plåten på långhuset hade släppt på stora delar från underlaget. Stora delar av plå-

ten gick i princip att skaka.  

I insidan från tornet gick det att se fuktskador. Det fanns även mindre fukt-

skador i anslutningen mot tornet och långhuset, men dessa var inte lika allvarliga 

och träet var fortfarande friskt.  

Utförda åtgärder 

Träarbeten 

På tornet fanns flera trädelar som var tvungna att åtgärdas på grund av rötskador. 
Detta åtgärdades genom infogning av nytt friskt trä. 

Plåtarbeten 

Den befintliga kopparplåten på torntaket, lanterninen, långhuset och absiden 

demonterades. Där behovet fanns avjämnades ytan och infästningar komplettera-

des. På ytan lades sedan ny underlagspapp.  

Plåten sattes med tvärfals och ståndfals. Som den tidigare skivtäckningen ut-

fördes den i tvärfalsförskjutning. Klamrarna fästes med 2 rostfria skruvar i varje 
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klammer som skruvades ner i underlaget. Fotplåten sattes med dubbelknäck på 

framkanten. Ståndskivorna anslöts mot fasaden med fog.  

I anslutning till absidtaket monterades en ny ränna för av förbättre avvattningen. 

Den monterades så att absidens gesims fortfarande var synlig.  

På tornet sammanfalsades väggtäckningen av lanterninen med taktäckning-

en. Hängskivan dubbelfalsades i skivtäckningen och avslutades med en dropp-

kant. På lanterninen plåttäcktes krönkorset. 

Skorstenen 

På skorstenen omfogades tre skift. Bruket som användes var ett naturhydraliskt 
kalkbruk. Ståndskivan anslöts i spår som återfogades som tidigare.  

 

Iakttagelser under restaureringen 
På en plåt hittades initialerna AS.  

Under arbetet med tornet hittades en äldre lapp där det står ” 

Det fanns anteckningar på plåt- och trädetaljer om lagningar under 1970-talet (Se 

bild s. 11). 

Avvikelser från arbetshandlingar 
Vid avsyning av långhustakets infästningar konstaterades det att flera takskivor 
hade lossnat från underlaget. Ursprungligen var det tänkt att endast göra partiella 
lagningar av långhustakets plåt, men då standaren var betydligt sämre än förvänt 
ansökte församlingen hos Länsstyrelsen om att lägga om taket i sin helhet. Detta 
godkändes inom det befintliga beslutet per mail den 17-11-2015. Samtidigt med 
detta ansöktes även möjlighet att anlägga en hängränna på absiden för att för-
bättra avrinningen. Även detta godkänndes i samma mail.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Den utvändiga renoveringen av Välinge kyrka har skett i enlighet med arbets-

handlingarna och länsstyrelsens beslut. De avvikelser som förekommit har skett i 

samförstånd mellan entreprenör, antikvarie och församling. Helomläggningen av 

långhustaket har bidragit till ett mer hållbart tak och bättre bevarande av kyrkans 

takstol. Tillkommandet av hängrännan kommer hjälpa avrinningen på absiden. 

De renoveringsarbeten som gjorts på Välinges kyrka har först och främst varit av 

underhållskaraktär. Renoveringen av torntaket, lanterninen, långhustaket och ab-

sidtaket har skett i enlighet med kyrkans lagliga skydd då dess karaktär och utse-

ende inte har förvanskats. Arbetena har utförts på ett, för byggnaden, anpassat 

sätt avseende material och metod samt med hantverkarmässig kompetens. Tidi-

gare problem med läckage har återgärdats vilket ökar kyrkans och takstolens livs-

längd. 

Lund, 2016-09-16 Linn Ljunggren 
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 
2013-03-08  EPCON AB, Arbetsbeskrivning takarbeten, fotobilaga och ritningar 

2013-03-20  LST, Beslut 

2015-11-12  EPCON AB, Avsynsprotokoll 

2015-06-17  EPCON AB, Byggmötesprotokoll 1 

2015-11-12  EPCON AB, Byggmötesprotokoll 3 

2015-11-12  EPCON AB, Avsynsprotokoll 

2015-11-16  Linn Ljunggren Regionmuseet, mejl ang. komplettering till LST 

2015-11-17  LST, Godkännande som smärre avvikelse ang. komplettering av takrenovering 

2015-12-04  EPCON AB, Byggmötesprotokoll 4 

2015-12-04  EPCON AB, Avsynsprotokoll  

2016-02-17  EPCON AB, Byggmötesprotokoll 5 

2016-03-16  EPCON AB, Byggmötesprotokoll 6 

2016-03-23  EPCON AB, Avsynsprotokoll 

2016-05-16  Linn Ljunggren Regionmuseet Kristianstad, kulturhistoriskt intyg 

2016-06-06  Takplan konsult AB, besiktningsutlåtande 
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Bildbilagor 

Det fanns sprickor i plåtavtäckningen på kyrkan. Vissa falsdelar var även felaktigt utförda. 

Det fanns brister under träpanelen. Det var svårt att veta hur skadat det underliggande träet 
var tills plåten togs bort.  

Delar av tornets trädelar var kraftigt vätskeskadat medan andra 
hade klarat sig väl.  
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Den tidigare avtäckningen på långhuset. Efter plåtbytet. 

Ny panel och takpapp lades. Det behövdes ny plåt intill skiffern. 

Efter plåtläggningen. Även skorstenen gjordes iordning. 

Figur 4 Figur 4 

Figur 4 Figur 4 
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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 
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
27. Skivarps kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 

2016 
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016 
33. Törringe kyrkogård, Törringe sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2016 
34. Västra Kärrrstorps kyrkogård, Västra Kärrstorp sn, Åsa Jakobsson och Linn Ljunggren, 2016  
35. Sankt Petri kyrka-Komplettering av lås, Klippans sn, AM, Maria Johansson, 2016 
36. Odarslövs kyrka, renovering av kyrkans grundläggning, tak och fasader, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 

2016 
37. Välinge kyrka, takrenovering, Välinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2016 



 

 


