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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Under perioden februari till november år 2016 har Mariakyrkans väggar och valv 
rengjorts, kalkmålningar och ett antal inventarier rengjorts och konserverats. Vitt-
rande tegelsten har kratsats ur till fast underlag, lagats i med kalkbruk och målats 
in likt kringliggande väggyta. Ristningar i de tidiga kalkskikten har kartlagts. 
 
En utförlig rapport över rengörings- och konserveringsåtgärder, med metoder 
och materialförteckning har sammanställts av konservator Hans Nilsson, Måleri-
konservering SKALK. Konserveringsrapporten lämnas in separat till församling, 
länsstyrelse och stift. Av denna anledning redogörs konserveringsdetaljerna end-
ast översiktligt i den antikvariska rapporten.  

Administrativa uppgifter 

Objekt              Mariakyrkan, Båstad 

Socken Båstad socken, 1033 

Kommun Båstad kommun 

Län Skåne 

Länsstyrelsens beslut 2013-12-06, 433-16543-2013 

Regionmuseets dnr K12.30-42-16, 1033 

Beställare Svenska kyrkan i Båstad och Östra Karup 

Entreprenör Hans Nilsson, Målerikonservering SKALK 

Antikvarisk medverkande Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 

 Skåne genom Åsa Eriksson Green 

Genomförandetid februari 2016 – november 2016 

Slutbesiktning 2016-11-10 

Rapport granskad av Anna Rabow 

Historik med relevans för ärendet 

I samband med det expanderande sillfisket under 1400-talet kom Båstad att an-

läggas på mark som köpts in av kronan. Ortsnamnets ursprung har betydelsen 

båtplats. Det är sannolikt att det även tidigare funnits en båtplats med fiskebodar 

på platsen, eller möjligtvis en fiskelägesbebyggelse. Belägg för detta saknas dock. 

Kyrkobygget påbörjades i och med stadens anläggning och hade år 1500 i stort 

sett antagit dagens skepnad. De interiöra kalkmålningarna på väggar och valv-

kappor skall ha tillkommit i etapper mellan 1470 och 1500. Under 1600-talet 

drabbades Båstad av en tillbakagång och förlorade sina stadsrättigheter. Fisket 

och sjöfarten har dock fortsatt varit central för samhället. Under första delen av 

1600-talet vitkalkades kyrkan invändigt och det är sannolikt att det äldre figurativa 

måleriet målades över. 1600-talet blev en period av förfall för kyrkan, som därtill 

kom att vandaliseras i samband med Skånska kriget (1675-79). Under senare de-
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len av 1700-talet gjordes flera nyinvesteringar i kyrkan; bland annat tillkom ny 

altaruppsats, altarring, bänkinredning, orgel och orgelläktare vid denna tid.  
 
Vid mitten och senare hälften av 1800-talet renoverades kyrkan invändigt. Vid 
den senare tidpunkten skall väggarna ha finputsats och vitkalkats. Det var först 
under 1930-talet som de medeltida målningarna åter kom i dagen; de första togs 
fram i norra sidoskeppet. Än fler målningar kom att tas fram under en omfat-
tande inre renovering på 1960-talet. Samtliga målningar rengjordes och konserve-
rades sannolikt också vid detta tillfälle. Även predikstolen återfick sin ursprung-
liga färgsättning och konserverades.  
 

Det finns uppgifter i vård- och underhållsplanen för Mariakyrkan att puts och mål-

ningar i mittskeppet var i bättre skick än de i sidoskeppen och koromgången. 

Valven i sidoskepp och koromgång visade spår av sättningar, och otätheter i yt-

tertaket hade orsakat att putsen frusit sönder. Lös och uppluckrad puts togs bort, 

i övrigt fästes putsskikten till sitt underlag och målningarna lagades och retusche-

rades. På 1980-talet upptäcktes skador på målningarna som härleddes till fuktge-

nomslag. Skadorna på gördelbågen mellan koromgången och norra sidoskeppet 

samt på norra muren åtgärdades år 1983. År 1999 konserverades och rengjordes 

flera av kyrkans inventarier: altaruppsatsen och basunängeln, ett epitafium och 

Mariaskulpturen. År 2001 rengjordes och konserverades kalkmålningarna återi-

gen, mindre putsskador lagades och mindre retuscher genomfördes. Vid slutbe-

siktningen upptäcktes bland annat flera skeppsristningar på koromgångens inre 

valvpelare. Ristningarna bedömdes vara gjorda i ett tidigt kalkskikt.  

Utförda åtgärder 

Väggar och valv har rengjorts med dammsugning, sotsvamp och Wishab-svamp. 
Lagningar har gjorts med kalkbruk och retuscher med kalkfärg och torrpigment. 
 

I mitten av korvalvet fanns stora missfärgningar i en av valvkapporna som antogs 

vara orsakade av tidigare vattenskador. Dessa ytor har retuscherats likt andra ytor 

och förhoppningen är att missfärgningen inte slår igenom igen. Vid större färg-

bortfall på nedre väggytor där tegel kom i dagen har dessa retuscherats med kalk-

färg brutet med torrpigment. Referensytor som inte rengjorts har lämnats på tre 

ställen; vid valvet och väggen vid läktarorgeln, på en yta på väggen söder om 

kororgeln i koromgången samt på en av valvbågarna i norra sidoskeppet.  
 

Vittrande/pulveriserat tegel återfanns bland annat i koromgången och ovan orgeln på 

orgelläktaren. Löst material har avlägnats, stenen har lagats i med kalkbruk och 

lagningen retuscherats med kalkfärg och torrpigment. Ett flertal mindre skador 

efter byggställningar, på valvbåge och kring hålen för lamphissar i valvkapporna 
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har åtgärdats på samma vis. Här fanns också flera äldre lagningar med cementhal-

tigt bruk samt ett annat mörkare bruk som inte identifierats. Dessa har inte åtgär-

dats.   
 

Figurativt måleri återfinns framförallt i valvkapporna och på valvbågarna, samt på 

någon enskild valvpelare. Måleriet har rengjorts likt övriga vägg- och valvytor. På 

den östra, inre valvpelaren i södra sidoskeppet har ett parti med bemålning stabi-

liserats genom att kanterna behandlats med utspädd primal. Målningen är skör.  
 

Inventarier: Orgelfasad på läktare och i vapenhus, epitafium och golvur i Ansgar-

skapellet, kororgel i norra sidoskeppet, nummertavlor i sidoskeppen, epitafium i 

södra sidoskeppet, madonnaskulptur i trä placerad i södra delen av koret, klocka-

rebänken, krucifix i sakristian, altaruppsats med basunängel, oljemålningar i sakri-

stia respektive södra koromgången, offerstock och bänkinredning har åtgärdats i 

samband med projektet. Sammanfattningsvis har inventarierna dammsugits, ren-

gjorts med bunden fukt med tillsats av diskmedel eller sprit i de fall detta varit 

befogat. Lösa detaljer på bland annat epitafium och orgelfasad har säkrats. Lösa 

färgskikt på oljemålningar har fästs till underlaget.  
 

Ristningar i form av bomärken men mest iögonfallande i form av båtar hade inte 

uppmärksammats i handlingarna eller i länsstyrelsens beslut. Vid startmötet be-

slutades att samtliga ristningar skulle kartläggas under pågående rengöring för att 

senare kunna dokumenteras. Ristningarna har märkts ut på en planritning över 

kyrkan. 

Iakttagelser under restaureringen 

Under arbetets gång har det blivit tydligt att väggarnas färgskikt består av ett fler-

tal olika färgtyper, även olika lagningsmaterial förekommer. Samtliga väggytor är 

målade i tjocka lager med en färg som bildar spröda och ömtåliga skikt. Stora 

partier färg flagnar och när man drar med hand eller svamp över ytan faller en 

mängd färgflagor ner. Stora ytor dammar rikligt på grund av brist på bindemedel i 

färgen. Problematiken kommer sannolikt att bestå så länge detta/dessa färgskikt 

är kvar. 
 

Mångfalden av färgtyper och lagningsmaterial medför att de murade ytorna inte 

alltid framstår som homogena efter en rengöring. På flera håll i valvkapporna 

syns efter rengöringen tydliga penseldrag efter någon typ av sentida färg som 

framstår som sotsvarta penseldrag. Missfärgningarna skulle kunna retuscheras 

bort men projektet beslöt att låta dem vara.  
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Ett fynd av underliggande och förefallande heltäckande gulröd kulör gjordes på 

flera håll i kyrkan. I valven i mittskeppet fanns spår efter kalkhammare då kalk-

skikt knackats ner. Vid närmare syn av målningarna föreföll de vara retuscherade 

sedan tidigare, osäkert när.   

 

I valvet ovan orgeln, på väggen bakom densamma samt på små hyllor ovan valv-

bågarna, där damm kunnat lägga sig, noterades svart påväxt vid ett av byggmö-

tena. En förundersökning har inletts av Tekomo och pågår i skrivande stund. En 

första analys av putsprover visar förhöjda fukthalter i väggen bakom orgeln, mot 

vapenhuset samt ett aktivt mögelangrepp. Påväxten ovan valvbågarna är inte ak-

tiv.  
 

Som nämnts ovan upptäcktes ristningar i de äldre kalklagren efter en inre renove-

ring 2001. I samband med rengöringen av väggar och valv har ristningarna kart-

lagts schematiskt på en planritning över kyrkan för att i ett senare skede kunna 

fotodokumenteras. Det är framförallt bomärken och olika typer av båtar och 

skepp som upptäckts. De flesta förefaller vara i bröst- och ögonhöjd på valvpe-

larna i koromgången. Ristningarna är svåra att upptäcka om ljusförhållandena inte 

är optimala. Planritningen med kartläggning samt fotografier på en del av rist-

ningarna finns i fotobilagan till denna rapport. Det är angeläget att de här rist-

ningarna även fotodokumenteras och sätts in i sitt sammanhang.  

 

Under rengöringen av de två oljemålningar som ingått i projektet upptäcktes mö-

gelpåväxt på målningen som hängt i södra koromgången, sannolikt på grund av 

att den hängt mot yttervägg. Målningen bör antingen hängas med distans från 

yttermuren eller få ny placering. Oljemålningen i sakristian har sin plats ovan ett 

element vilket både orsakat stark svärtning samt ett överdrivet torrt klimat vilket 

skadar krederingen på ramen. Målningen behöver få en ny placering. Observera 

att länsstyrelsens tillstånd krävs för att flytta föremål från den plats de sedan länge 

hör hemma.  

Avvikelser från arbetshandlingar 

I åtgärdsprogrammet ingick lagning och eventuellt byte av vittrande tegelstenar. 

Inga stenar har bytts ut. I kyrkorummet har stenar rensats till fast yta och retu-

scherats in likt kringliggande väggyta. Vittrande tegel i vapenhuset beslutade pro-

jektet att lämna utan åtgärd.  
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Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Åtgärderna är väl genomförda på ett varsamt sätt med hänsyn till kyrkans och 

inventariernas kulturhistoriska värde. Kartläggningen av ristningar har bidragit till 

ny kunskap om kyrkans historiska värden.  

Övriga handlingar med relevans för ärendet 

2012-10 Arbetsbeskrivning, Målerinkonservator SKALK 

2013-12-06 Länsstyrelsens beslut 433-16543-2013 

2016-02-10 PM, komplettering till förfrågningsunderlag 

2016-08-15 Minnesanteckningar från informationsmöte 

2016-09-22 Protokoll byggmöte 1 

2016-10-05 Undersökning av mögelpåväxt, TEKOMO 

2016-10-19 Förbesiktningsprotokoll 

2016-10-27 Kartering av ristningar 

2016-11-10 Slutbesiktningsprotokoll 

 

Kristianstad 2016-11-15 

Åsa Eriksson Green 
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Bildbilaga 

 
 

Kartering över ristningar, gjord i samband med rengöring av väggar och valv i Mariakyrkan. Illustrationen är gjord av 
Målerikonservering SKALK. 
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Kyrkorummet före rengöring.  Kyrkorummet efter rengöring. 

Exempel på vittrande tegel i dörrsmyg i södra koromgången. Bilden till höger visar samma dörrsmyg efter att teglet rensats 
till fast yta, putsats upp och retuscherats.  
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Spår av äldre färgsättning. Den varma gul-röda kulören kan återfinnas på flera håll i kyrkan och kan möjligtvis vara en 
tidigare färgsättning.  
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Exempel på missfärgning sannolikt orsakad av fuktge-
nomslag. Norra sidoskeppet.  

Konserverad kalkmålning på valvpelare till västra valvet i 
södra sidoskeppet. 

Båtristningarna är mångfacetterade; mer eller mindre tydligt framställda, med få eller många linjer, de 
framställer olika typer av båtar och skepp. 
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Båda fotografierna på denna sida visar samma ristning, denna på en av de inre valvpelarna i koromgången.  Den nedre 
bilden är redigerad och skeppets konturer ifyllda. Det är ofta svårt att tyda ristningar till fullo (redigering gjord av Region-
museet). 
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Båtar och skepp finns även avbil-
dade i kalkfärg.  



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 

Svensson, 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 
38. Häljarps mölla, Tofta sn, AM, Anna Rabow, 2015-2016 
39. GINKH – utemuseum på Ivö klack, Ivö sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2015-2016 
40. Börringe kyrkogård, Börringe sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
41. Äsphults kyrkogård, Äsphults sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
42. Östra Vrams kyrkogård, Östra Vrams sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
43. Linderöds kyrkogård, Linderöd sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
44. Det moderna kyrkobyggandet i Lunds stift 1940-2000, Åsa Eriksson Green och Maria Sträng, 2016 
45. Maglarp kyrkogård, Maglarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
46. Bodarp kyrkogård, Bodarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 



 
 

 

47. Västra Vemmerlöv kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 
2016.  

48. Baggeboda kvarn, Jämshög sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
49. Gundrastorps-Ekholmens kvarn – renovering av hjulhus och sågkvarn, Verums sn, AM, Helene Stalin Åkes-

son, 2016 
50. Östra Broby kyrka – installation ab brand- och inbrottslarm, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
51. Svedala kyrkogård, Svedala sn, VP, Åsa Jacobsson, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
52. Skurups kyrka – renovering av värmesystem, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016 
53. Renovering av Börringe kyrkogårdsmur, Börringe sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015-2016 
54. Östra Herrestad kyrka- utvändig restaurering, Östra Herrestad sn, AM, Petter Jansson 2016 
55. Nämndemansgården, Sankt Ibb sn, AM, Anna Rabow, 2016 
56. Pappersbrukets skorsten – avvattning och ommurning, Klippans sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2016 
57. Sofiebergs gård – kulturmiljöanalys av park och trädgård, Färlövs sn, KA, Patrik Olsson och Cissela Olsson, 

2016 
58. Tolånga kyrkogård – förstärkning av stödmur, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016 
59. Örumshuset – stråtak och invändiga arbeten, Hörup sn, AM, Anna Rabow, 2016 
60. Tomelilla Byagårds stråtak, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2016 
61. Bondrumsgården, Fågeltofta sn, AM, Anna Rabow, 2016 
62. Mariakyrkan i Båstad, konserveringsåtgärder, AM, Åsa Eriksson Green, 2016 



 

 


