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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Sofia Albertina kyrka har renoverats såväl ut- som invändigt. De utvändiga arbe-
tena har främst bestått av omfogning av stensockel, partiell omfogning av tegelfa-
sader, konservering och byte av sandstenslister, byte av fönster, komplettering 
med ny plåt på tornfriser, byte av urtavlor, byte av sakristians och vaktmästeriets 
ytterdörrar, målning av ytterportar och ljudluckor, byte av stentrappor och till-
gänglighetsanpassning med stenramp vid huvudentrén i väster och aluminium-
ramp i söder. 

Invändigt har i princip hela kyrkan renoverats, flera rum har fått ny funk-
tion och inredning och kyrkan har fått nytt styr- och reglersystem, ny el och delvis 
ny belysning. Väggar och tak har putslagats och målats, blyglasfönster har monte-
rats på ny bärstruktur och takvalv har konserverats. 

I samband med renoveringen togs beslut om att komplettera taket med av-
vattning på långhus, korsarmar och kor. Det färdiga resultatet av blyglasfönstren 
kommer att rapporteras senare. En del av långhusets och samtliga av korsarmar-
nas bänkar är ännu inte tillbakasatta då församlingen önskar ersätta dessa med 
stolar och annan inredning. Denna rapport kan därför inte anses vara en slutrap-
port för den projekterade renoveringen.  

Sofia Albertina kyrka, renoveringen har just påbörjats, januari 2016. 
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Administrativa uppgifter 

Objekt  Sofia Albertina kyrka, Citadellstaden 1:1 
Socken  Landskrona 
Kommun  Landskrona 
Arbetshandlingar Sweco: Teknisk beskrivning bygg rev. 2015-07-03  

Ändrings PM A-01 2014-10-28 och A-02 2015-07-03 
Teknisk beskrivning VS, 2013-11-11, ändring 2015-07-01 
Teknisk beskrivning Vent (PM Luft 01) 2013-11-11 
Teknisk beskrivning El- och Telesystem 2013-11-11 
Klimatmätning och Sprickbesiktning 2013-11-11 
Skånes Målerikonservatorer: Åtgärdsprogram för 
konservering av takmålningar, Predikstol och baldakin 
och Skadekartering 2013-11-11 
Stucco Maestro: Åtgärdsprogram Stenkonserveringsåt-
gärder 2013-11-11 
BBB: Tilläggsanbud nytt avvattningssystem 2016-10-05 

Länsstyrelsens diarienr 2014-09-01; 433-16390-2014 och  
2016-02-22; 433-2542-2016 (altartavla) 

Bygglov  Ref  BYGG.2015.508 (tillgänglighetsanpassning ramp) 
  Ref  BYGG.2016.205 (färgsättning portar och ljudluckor) 
Regionmuseets diarienr L12.30-02-16, 1291 
Byggherre/beställare Landskrona församling 
Totalentreprenör Bröderna Bergströms Byggnads AB (BBB) 
Projektering  Sweco Architects 
Fönsterkonsulter Ferm & Persson AB, Lowergy Energifönster 
Blyglasrenovering Malmö glassliperi och blyfönsterfabrik AB 
Fönstertillverkning GH Form, Danmark 
Stenkoservering Stucco Maestro 
Målerikonservering Malin Thor Bergström 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

genom Anna Rabow 
Byggnadstid  2016-01-07 till 2017-09-01 
Slutbesiktning 2017-03-13 
Bidrag  Kyrkoantikvarisk ersättning 
Rapport granskad av Helene Stalin Åkesson, Regionmuseet Kristianstad 
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Fortifikationsstaden Landskrona och Carl Hårleman 

 Sofia Albertina kyrkas historia hör nära samman med Landskronas historia som 
fortifikationsstad. 1747 beslöts att stadens skulle ytterligare befästas vilket blev ett 
av de största försvarsprojekten i Sveriges historia. Beslutet bidrog till att en del av 
stadens bebyggelse, däribland den medeltida S:t Johannis Baptistae kyrkan, fick 
rivas. Enligt planen, i huvudsak baserat på ett förslag av Erik Dahlberg, var den 
nya staden monumental och regelbunden. En fästning skulle läggas runt staden 
och för att skydda den planerades en anläggning på Gråen. På grund av politiska 
och ekonomiska skäl kom endast delar av planerna till utförande. Av de ur-
sprungligen sex planerade kaserner uppfördes enbart den minsta, Gamla Kasern, 
som ritades av Överintendent Carl Hårleman och byggdes 1751-1760. Det var vid 
denna tidpunkt mycket ovanligt att uppföra byggnader för permanent förlägg-
ning. Gamla Kasern är uppförd i rödgult tegel från Glumslöfs bruk, som anlades 
för byggandet av fästningen, med rusticerande hörnkedjor och lisener i ljus puts. 
Sandsten till portaler hämtades från Wallåkra och Hittarp, sten till sockel och 
trappor från Öland. 

Sofia Albertina kyrka med korets rundade fönster och sidobyggnaden mot söder som rymmer sakristia, januari 
2016. 
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Carl Hårleman (1700-1753) är en av Sveriges genom tiderna mest betydande arki-
tekter. Han utbildade sig i Paris och Italien men fick avbryta sina studier för att 
komma tillbaka till Sverige för att bistå Nicodemus Tessin d y vid återuppföran-
det av Stockholms slott. Tessin dog kort därpå och Hårleman utsågs först till ho-
vintendent och ytterligare några år senare övertog han Tessins titel överintendent. 
Utvändigt fullföljdes Tessins planer men invändigt fick Hårleman stort utrymme 
för att genomföra sina idéer. Hårleman var starkt influerad av den lätta, graciösa 
franska rokokon varför slottet inreddes med denna stil, medan exteriören upp-
fördes i romersk barock. Han anses vara den förste arkitekt utanför Frankrike 
som började arbeta i fransk rokokostil. 

Förutom Stockholms slott ritade Hårleman många andra slott och övre-
ståndsbyggnader, t ex Övedskloster, men också en del kasernbyggnader och 
andra byggnadsverk. Av den befästningsanläggning, som uppfördes i Kristianstad 
återstår endast några få byggnader, Norra Kasern från 1760-talet och fästnings-
porten Norreport från 1750-talet. Hårleman ritade däremot inte så många egna 
kyrkor som realiserades, men var inblandad i ombyggnaderna av domkyrkorna i 
Uppsala, Linköping och Strängnäs. Eftersom han var involverad i fortifikationen 
av Landskrona och Karlskrona fick han i uppdrag att rita kyrkor här. Amiralitets-
kyrkan i Karlskrona blev dock aldrig uppförd. Förutom Sofia Albertina kyrka 
ritade han Öveds kyrka. För övrigt uppfördes få nya kyrkor under denna tid, bara 
några stycken i Skåne kan räknas till 1700-talet. 

Sofia Albertina kyrka påminner till stora delar om både förslaget till Amira-
litetskyrkan och Fredrikskyrkan. Den senare uppförd i Karlskrona 1741 efter rit-
ningar av Nicodemus Tessin d y. Amiralitetskyrkan har en näst intill identisk mitt-
risalit, i Landskrona bryts pilastrarna av våningsbandet medan förhållandet är det 
omvända i den andra kyrkan. Fredrikskyrkan har liknande planlösning, bred väst-
fasad flankerad av torn och yttre attribut med pelar- och listverk. Dess västfasad 
är dock mer påkostad än Sofia Albertinas med kartuscher och pelare i sten. 

Enligt experter på Hårleman existerade inte några samtida inspirationskällor 
till kyrkoarkitektur, varken nationellt eller internationellt. Både Tessin och Hårle-
man, likt sina utländska kolleger, skapade i en italiensk barocktradition. Men vad 
gäller interiören anses just Hårleman vara skaparen av en sparsmakad stil med 
monokroma tunnvalv, enkel inredning med altare i form av guldkors. 

Sofia Albertina kyrka – byggnadshistorik 

Sofia Albertina kyrka uppfördes mellan 1754 och 1788 av Fortifikationen som 
inte hade så hög prioritet att genomföra byggandet på grund av krigföring och 
sinande finanser. Kyrkan fick sitt namn efter dåvarande kung Adolf  Fredriks och 
drottning Lovisa Ulricas dotter, vid ett besök av kungen. Tack vare att fortifikat-
ionen var redovisningsskyldig dokumenterades uppförandet noggrant och dessa 
ritningar och beskrivningar har bevarats. Vid invigningen 1788 var kyrkan dock 
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långt ifrån klar varför stiftets biskop skickade häradsprosten att medverka. Det 
fattades en ordentlig väg till kyrkan, yttertrappor, invändig inredning, torn och 
delar av koppartaket var ej lagt. Först 1816 blev tornen klara och 1836 var orgel, 
altartavla och predikstol på plats. 

Sofia Albertina kyrka uppfördes som ett enskeppigt långhus med korsar-
mar, kor, lägre sakristiebyggnader och bred västfasad flankerad av torn. Fasaden 
var klassicistisk med pelare, listverk och fältindelningar. Stendekoren blev till 
skillnad från Hårlemans ritningar något förenklad, en stor del av den realiserades 
inte. Endast kartuscherna vid huvudingångarna utfördes men inte med samma 
detaljrikedom. Då tornen ännu inte var klara framlades en förenkling och omar-
betat förslag av major Per Södermark. Hårlemans tornhuvar var inspirerade av 
italiensk arkitektur men västfasaden fick i stället en stramare stil som anslöt till en 
äldre barocktradition. Tornen stod slutligen klara 1816. En bevarad trämodell av 
kyrkan är målad i pärlgrått vilket kan tala för att kyrkan egentligen skulle ha put-
sats och avfärgats i likhet med de flesta andra av Hårlemans verk. Teglet kom från 
Kronans nyanlagda tegelbruk i Glumslöv och sandstenen från Höör och Hittarp. 

Redan innan kyrkan var färdigbyggd skedde de första reparationerna i bör-
jan av 1800-talet. Kopparen på taket lades om med en tjockare kopparplåt. In-
nerväggar putsades om och kalkades. Problematiken med läckande tak och ska-
dade innerväggar har för övrigt varit ett återkommande tema i kyrkans historia 
och renoverades även i omgångar 1858-1875. 

Långhusets norra fasad. Gjutjärnsfönstren är från slutet av 1800-talet, glasmålningarna som satt dikt an  de 
yttre glasen tillkom på 1950-talet. Januari 2016. 
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Eftersom man tröttnade på det långsamma byggandet köpte staden slutligen kyr-
kan av Fortifikationen. Då kunde man återigen komma igång med inredandet. De 
hittills framlagda förslagen på orglar och altare av Hårleman, L J Desprez och C 
Ch Gjörwell ratades för att de var för dyra. Församlingen vände sig till arkitekten 
vid överintendentämbetet Carl Gustaf  Blom Carlsson som ritade nytt altare, pre-
dikstol och orgel. Arbetena utfördes av 1832-36 av tidens ledande bildhuggare 
Axel Magnus Fahlcrantz. Fram till dess hade ett provisoriskt träaltare och en 
omålad predikstol använts. Altaret följde till viss del Gjörwells alternativa förslag 
med kors på sarkofag flankerad av kandelabrar. Även predikstolens utformning 
var inspirerad av Gjörwells ritning. Dekoren blev sirligare och är ett exempel på 
tidstypisk senempir. Detsamma gäller orgelfasaden som blev sparsamt dekorerad. 

På 1860-talet skedde den första stora renoveringen då vindfången under or-
gelläktaren och korsarmarnas läktare byggdes, väggar och bänkar avfärgades, 
fönstren fick nya gjutjärnsbågar, koppartaket lagades och grunden åtgärdades. De 
tidigare fönstren, som troligtvis var av trä, kan ses på både Gjörwells och Blom 
Carlssons målningar. De avbildar korfönstren och dessa var indelade med fyra 
rutor på bredden och sex på höjden. I halvrundeln fanns två kvartsformade rutor 
och fem rutor i ytterbågen. Det östra korfönstret hade en annan indelning i run-
delns mittparti med en triangel, Guds allseende öga. På Blom Carlssons bild är 
dessutom det triangulära fältet dekorerat med I.N.R.I. (Iesus Nazarenus Rex 
Iudaeorum) vilket betyder att fönstret i allra högsta grad ingick i altaruppsatsens 
komposition. Varje ruta kan ha varit ytterligare indelad med blyspröjs. 

Den södra korsarmens port och i bakgrunden skymtas tornets fönster, januari 2016. 



 
Sofia Albertina kyrka 

11 

Redan tjugo år senare var det dags igen och denna gång leddes renoveringen av 
den danske arkitekten Ove Petersen. Renoveringen som genomfördes 1883-84 
omfattade sänkning och utvidgning av sidoläktarna, förändring av fönstren, in-
vändig omputsning och dekorationsmålning, nytt altare, nya bänkar, nytt tegel-
golv, indragning av gasljus och tornreparation. Gjutjärnsfönstren byttes eller för-
ändrades på något sätt under Petersens tid, denne lämnade åtminstone förslag på 
nya fönster. Korfönstrets ljusinsläpp ansågs för bländande varför arkitekten lät 
sätta igen det. Det befintliga korsprydda altaret ersattes med en stor renässansin-
ramad tavla målad av Carl Bloch. Altaret skulle belysas från sidan av korets två 
andra fönster. 

Det odekorerade kyrkorummet uppfattades som väldigt kalt varför väggar 
och valv försågs med en rikt målad dekor i varma toner och guld. Lisenerna gjor-
des om till pilastrar med kapitäl och en kraftigt artikulerad list som delade av väg-
gen från taket. Dekoren utfördes av dekorationsmålaren Svante Thulin som ge-
nomförde målningen ganska fritt efter Petersens förslag. Att kyrkan hade fukt-
problem antyds av att putsen knackades ned, väggytorna ströks med asfalt och 
putsades om före målning. Åtgärden skulle förhindra fuktvandring. Måleriarbetet 
utfördes i oljefärg med inblandning av vax. 

Redan 1901 var takmålningarna i dåligt skick. Svante Thulin kallades in för 
att åtgärda skadorna. Målningarna behandlades med isolerämnen och bättrades. 

Detalj av den södra portens överstycke med välbevarad sandstenskartusch, januari 2016. 
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1914 gjorde Landskrona stadsarkitekt Frans Ekelund en ny översyn av kyrkan 
och i samband med det även uppmätningsritningar av fasaderna. Renoveringen 
denna gång gällde främst fasaderna och lagning av sandstensdekor som vittrat. 
Ekelund ansåg också att de av Hårleman föreslagna korsen skulle uppföras. Det 
var dock först i samband med att taket och tornkonstruktionerna lagades 1935 
som korset över mittrisaliten i väster sattes upp. Korsarmarnas kors har aldrig 
satts upp. 

1939 byttes cementmosaikgolvet mot kalkstensplattor i samband med att 
den gamla värmeledningen ersattes med oljeeldat varmvattensystem. Rör lades i 
korgolvet och radiatorer placerades under bänkarna. Korgolvet utökades genom 
att kortrappan flyttades. 

1949 lades korsarmarnas yttertrappor om med ny kalksten. Det södra torn-
rummet fuktisolerades, valvet putsades om, nytt kalkstensgolv lades in, en ny dörr 
sattes in, järnfönstret ersattes och ny kalkstensomfattning gjordes. Vidare ska va-
penhusets sandstenspartier ha huggits rena och putsen lagats. 

Mellan 1923 och 1953 tillkom tio glasmålningar i kyrkorummet. I samband 
med insättningen av långhusets glasmålningar under periodens sista decennium, 
gjordes även en invändig renovering. Konstnären Martin Emond som gjorde 
dessa glasmålningar fick backning av Riksantikvarieämbetet som inte ansåg dem 
passande. Emond menade å sin sida att kyrkan inte hade något skönhetsvärde 
och att målningarna skulle komma bättre till sin rätt mot monkroma väggar. Av 
samma mening var Eiler Grabe som ledde en omfattande invändig renovering 
1948-60. Graebe och hans samtid hade föga förståelse för 1800-talets dekormå-
leri. Färgsättningen av kyrkan gjordes sålunda av Eiler Grabe och Martin Emond 
som lät måla över de vertikala väggarna i ljusgrått medan absiden och bänkarna 
målades i blått. 

Under Graebes ledning utfördes också nya väggtavlor med bibelcitat under 
alla fönster. Dekormålningen i valvet rengjordes och bättrades, trappräcken sattes 
upp vid yttertrapporna, vapenhusets vindfång återuppbyggdes i tegel, orgelläka-
ren byggdes ut och förstärktes. Nya yttertrappor i granit tillkom utanför sakristian 
och nuvarande vaktmästeriet som också fick nya ytterdörrar med fiskbenspanel. 
Korrummet eller det nuvarande vaktmästeriet fick även nytt kalkstensgolv, nisch 
för toalettskåp och även övrig skåpsinredning torde ha tillkommit vid denna tid. 

Mellan 1976 och 1981 utfördes nästa stora renovering som inleddes med att 
sockel, fönsteromfattningar och spricka i västportlen renoverades. Den interiöra 
restaureringen utfördes efter Lennart Strömbecks handlingar. Förråd och toalet-
ter inrättades i korsarmarna, golvvärme lades in i långhuset vars cementmosaik-
golv och bänkkvarterens trägolv ersattes med kalkstensplattor. Väggar, bänkar 
och en del andra snickerier avfärgades i brutet vitt för att ge en ljusare interiör. 
Fönstren avfärgades med svartbrun rostskyddsfärg. 
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Året därpå fuktisolerades grundmurarna med asfalt och sockeln fogades om med 
cement. Fasaderna renoverades också genom reparationer av sandstenslister och 
inskriptionstavlor av övedssandsten. 

På 1990-talet installerades handikappanpassningen, låglyftet i norra tornet, 
det gamla högaltaret återbördades till kyrkan och placerades på södra läktaren 
och den sista glasmålningen i södra tornets nedre rum tillkom. 

1999-2001 renoverades återigen fasaden genom lågtrycksblästring, omfog-
ning av tegel och konservering av sandstensdekor. Gjutjärnsfönster, ankarslut, 
urtavlor och galler målades med blymönja och linoljefärg. 

2002 reparerades korets takplåt efter stormskada. Angrepp av röta och ska-
deinsekter konstaterades i takkonstruktionen, både över kyrkvinden och i tornen 
och även takläckage. Fyra år senare hade fukten spridits ner till kyrkorummets 
takvalv. Ett flertal takstolar byttes eller kompletterades med nytt virke och läck-
ande kopparplåt byttes. 

För en mer utförlig byggnadshistorik se underhållsplanen för Sofia Alber-
tina kyrka, Wikerstål arkitekter (2009) och skriften Sofia Albertina kyrka i Lands-
krona, Ingrid Sjöström (1988).  

Takdekor, altaruppsättning och bänkinredning tillkom under 1880-talets renovering ledd av Ove Petersen. Den 
blå och grå väggfärgen utfördes under Eiler Graebes tid (1948-1960) som en eftergift till de nya glasmålningarna. 
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Glasmålningarna 

I 11 av Sofia Albertinas kyrkas fönster finns blyinfattade glasmålningar som före 
renoveringen satt monterade dikt an skyddsglasen i gjutjärnsbågar. Glasmålning-
arna har tillkommit i olika perioder mellan 1923 och 1996. Den första som place-
rades i korets södra sida utfördes efter en skiss av Emil Johansson-Thor (1889-
1958). Denne var bildkonstnär och professor i etsningsskolan, född i Landskrona. 
1931 och 1939 tillkom i korsarmarnas två östra fönster glasmålningar av konstnä-
ren Hugo Gehlin (1889-1953). Gehlin var målare, grafiker och skulptör och bo-
satt i Helsingborg. Han utformade altarbilder, skulpturer och glasmålningar i ett 
flertal skånska kyrkor, bland annat glasmålningar i Sankt Petri kyrka i Malmö. 

De sex fönstren i långhuset skapades 1943-1953 av konstnären Martin Ed-
mond (1895-1965). De tre på den södra sidan föreställer Barndomen, Ungdomen 
och Mannaåldern. De på den norra sidan föreställer Lidandet, Döden och Evig-
heten. Tre av dessa fönster var en gåva av fabrikör Alvar Lindegren, två bekosta-
dedes av församlingen och det sista var en gåva av konstnären själv. Emond föd-
des i Tågarp, utbildade sig vid konstindustriella skolan och konsthögskolan i 
Stockholm. Han var starkt influerad av den tidiga tyska expressionismen och en 
framträdande skildrare av det skånska landskapet. Han utförde bland annat 
glasmålningar i Brågarps kyrka och i Sankta Maria kyrka i Helsingborg. 

1965 kom den sista glasmålningen till i kyrkorummet. I korets norrsida 
finns en målning som är utförd av konstnären Erik Olsson (1901-1986), medlem i 
Halmstadsgruppen. Erik Olsson blev religiöst engagerad och övergick delvis till 
ett religiöst bildspråk. Han har även skapat glasmålningar i Husie kyrka och i 
Sankta Maria kyrkan i Helsingborg. 

Det senaste blyglasfönstret tillkom 1996 och finns i det nedre tonrummet. 
Det utfördes av konstnären Jonas Hallner (1957-2008). Själva blyglaset montera-
des av Malmö glassliperi och blyfönsterfabrik och monterades på fristående t-järn 
av konstnären själv. Denna montering gjordes med silikon som normalt sett anses 
skada blyet. Men då silikonet till största delen varit dold i fogen har det inte skett 
någon förändring av blyet. 

Glasmålningarnas färgrikedom avviker starkt från både Hårlemans ur-
sprungliga monokroma färgsättning och Svante Thulins mer dämpade dekorat-
ionsmåleri. Den första glasmålningen lär ha passerat utan invändningar men 
Hugo Gehlins ursprungliga förslag fick omarbetas efter att både Riksantikva-
rieämbetet och Byggnadsstyrelsen reagerat negativt. Samma sak inträffade när 
Martin Emonds presenterade sina förslag. Denne konstnär gav sig dock inte och 
menade att hans målningar tillförde kyrkan ett skönhetsvärde som kyrkan sak-
nade. Målningarna skulle passa bättre mot en monokrom bakgrund vilket dom-
kyrkoarkitekten Eiler Graebe, som höll i den invändiga renoveringen 1948-60, 
höll med om. Sålunda avfärgades väggytorna i den nuvarande ljusgrå kulören. 
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T v: Detalj från den äldsta glasmålningen som tillkom 1923 i korets södra sida och som ritades av Emil Jo-
hansson-Thor (fönster F 15). T h: Fönstren i korsarmarna tillkom på 1930-talet och ritades av Huga Gehlin, 
detta finns i den södra korsarmen (fönster F18). 

T v: Detalj från en av de sex glasmålningarna som tillkom i långhuset 1943-1953 och ritades av Martin Ed-
mond (fönster F 07). Under renoveringen av glasmålningarna upptäcktes att Emonds glas hade monterats av tre 
olika glasmästare och att de skiftade i såväl kvalitet som utförande. T h: Fönstret i korets norra sida tillkom 
1965-talet och ritades av Erik Olsson, medlem i Halmstadsgruppen (fönster F13). 

 



 
Sofia Albertina kyrka 
 
 

16 

Skyddsföreskrifter 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. 

Kyrkan är inte skyddad i plan och fastigheten ligger inom en stadsplan från 
1904. Kyrkan är dock rödmarkerad i bevaringsplanen från 1976. Den nya färg-
sättningen av portar och ljudluckor samt uppförande av ramper vid de västra och 
södra portarna innebar ändringar varför bygglov söktes. Byggloven beviljades 
med vissa förbehåll gällande stålrampens utförande. 

Sofia Albertina kyrka ligger för övrigt i ett kvarter som utgör parkmark till-
hörande kommunen. Församlingen äger numera även marken närmast kyrkan 
vilket underlättat vid renoveringen, det har möjliggjort uppställning av bodar, etc. 

Skadebild/motiv till åtgärder 

Sofia Albertina kyrka var i behov av en allmän översyn vad gäller främst sands-
tensdekoren, det invändiga klimatet, fönstren och takvalvsdekoren samt omstruk-
turering vad gäller funktion och förvaring, tillgänglighetsanpassning, klimatför-
bättring och översyn av tekniska installationer. Sandstenens skador berodde på 

Vaktmästeriet vid den södra korsarmen hade en inbyggd vask i ett av skåpen som ersattes med ett pentry. 
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vittring men också frostsprängning från stormjärn och infästningar. Fönstren var 
i stort behov av renovering och framför allt tätning varför man projekterat för 
isoleringsfönster. Måleridekoren i takvalven vara skadade av sprickor och färgs-
läpp vilket delvis berodde på en gammal takskada. Kyrkan var i stort behov av 
bättre och mer samlad förvaring för bland annat textilier. Ur arbetsmiljösynpunkt 
fanns även behov av förbättrade städutrymmen, utökade skåpsinredningar och ny 
köksinredning. 

Vidare var en stor del av kyrkans el, belysning/ljuskällor, och system föråld-
rade och motsvarade inte dagens krav. Vad gäller inomhusklimatet var man i be-
hov av översyn av bland annat fönster, ventilation och radiatorer.  
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Sockeln av lågerhuggen sandsten rengjordes med ångtvätt och samtliga betongfogar kratsades ur och fogades om 
med hydrauliskt kalkbruk. T h ses omfogat parti intill västportalen med synligt bly i ena fogen. 

T v: På delar av den södra fasadens sandstensfris, strax under takfoten,  fanns en betongklack som ersattes 
med en mindre hålkälsfog i kalkbruk. T h: Omfogning utfördes bara där fogarna vittrat, överlag var dock det 
som tolkas vara originalfogningen vara i gott skick. 
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Utförda åtgärder – utvändigt 

Fasader 

Stensockeln tvättades och rengjordes med ångtvätt och samtliga betongfogar togs 
bort maskinellt. Vid borttagandet av fogarna upptäcktes att det fanns relativt 
mycket distansbly i fogarna och på vissa ställen var blyet synligt i stenens fram-
kant. De fogar med synligt bly som var för tunna för att vara möjliga att foga om 
med bruk lät man vara. Medan på andra ställen där blyet låg så pass ytligt att det 
skulle vara svårt att få hållbara fogar knackades blyet in så mycket som möjligt. 
Järnkramlorna som sockelstenarna är fästa med var rostiga men rostskyddsbe-
handlades inte då det bara var omkring en tredjedel av järnkramlorna som man 
kunde komma åt. Att enbart rostskydda dessa delar ansågs inte vara nödvändigt, 
spe-ciellt inte då sockeln hade få synliga skador. 

Två stenar på den västra fasaden, mot det norra hörnet hade satts ur läge 
men bedömdes inte vara på väg att rasa ut varför man lät dem vara. Stensockeln 
var överlag i gott skick, med tanke på kyrkans sättningssprickor torde fler skador 
ha synts på sockeln. Sockeln fogades om i sin helhet med hydrauliskt kalkbruk. 
Anslutande fog mot tegelfasad utfördes som en bred, avfasad fogkant. 

Tegelfasaden tvättades likt stensockeln och övriga sandstenspartier, först en 
gång före foglagning och därefter ytterligare en gång på den norra sidan efter-
hand som byggnadsställningen revs. På mindre än ett halvår hade grönalgerna 
kommit tillbaka på de mest skuggiga partierna. Att ställningarna stått så länge har 
troligtvis bidragit till mer regnstänk på fasaden och fuktansamling än normalt. 
Förhoppningsvis kommer fasaderna bli mindre utsatta efter att kyrkans takav-
vattning blivit klar. 

Skador i tegelmurverket var främst koncentrerade till kyrkans torn och syd-
västra fasader. Med tornen borträknade fogades omkring 80 kvm om. På tornen 
fogades omkring fem procent av fasaderna om. Omfogning och utbyte av tegel-
sten gjordes på några av de mesta utsatta fasadpartierna på de sydvästra delarna. 
Mindre omfogningsarbeten utfördes runt hela kyrkan där fogen vittrat kring en-
staka tegelstenar. Generellt byttes så få tegelstenar som möjligt och det utfördes 
så lite fogning som möjligt. Lagningar med nytt tegel utfördes med Helsingborgs-
tegel.  

Det ursprungliga teglet är unikt och väldigt varierande i utseende och skick, 
många tegelstenar är spruckna rakt av men fyller likväl sin funktion. Det före-
kommer olika tegelsorter eller tegel från olika bränningar. Det tydligaste exemplet 
är den västra fasaden där tympanonfältet och tornen murats med ett ljusare tegel 
än på den nedre delen. Det skiftande teglet möjliggör därför en hög acceptans för 
eventuella skavanker. Äldre sättningsskador och lagningar kan ses på flera ställen 
runt om på kyrkan, som på pilastrar och kring ljudluckor. Murverket vid ljudluck- 
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T v: Gamla sättningar i tegelpelarna mot koret lagades. T h: Murverket närmast ljudluckorna var skadat på 
grund av frostsprängning från gångjärnen. Murverket hade lagats förut vilket enstaka röda tegelstenar vittnade 
om. 

T v: En av de få lagningar med nytt tegel som gjordes utfördes kring ett tornfönster där teglet frostsprängts. T h: 
Lagningen på det norra tornets västra sida utfördes däremot med återanvänt tegel. 
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orna hade skadats av att gångjärnen rostat sönder inne i muren. Gångjärnen rost-
skyddsmålades innan teglet murades upp likt tidigare utförande 

Runt kyrkan löper två kraftiga sandstenslister, en i höjd med de stora fönst-
rens övre halvrunda bågar och en närmast takfoten. På dessa ställen löper, med 
några tegelskift emellan, en smal list nederst och en bred och kraftigt profilerad 
list överst. På tornen finns ytterligare två lister och tympanonfältet i väster ramas 
också in av sandsten. De tre huvudportarna och de stora och mellanstora fönst-
ren ramas in av sandstensomfattningar och portarna pryds även av kartuscher i 
sandsten. Stora delar av den sten som lagats så sent som på 1990-talet var i dåligt 
skick. Stenen hade vittrat och spruckit på många ställen och lagningarna var ut-
förda med lite olika putskvalitéer och utan anpassning vad gäller färg och ytbe-
handling. Den befintliga stenen var schatterad i många brungrå toner och den 
ursprungliga lågerhuggningen var bortvittrad på särskilt utsatta ställen. Av eko-
nomiska, och även antikvariska, skäl byttes endast tekniskt sett dåliga/lösa stenar 
och lagningar som utgjorde en säkerhetsrisk och som var på väg att lossna. Föru-
tom säkerställning av akuta skador var målet även att återställa droppnäsornas 
funktion i syfte att få god avrinning. 

Enstaka, eller delar av, stenar byttes främst kring fönster och i den övre lis-
ten under takfoten. Fönster som suttit fast med stormjärn och dubb hade skadat 
stenen. När det första fönstret, F22, på långhusets södra fasad demonterades 
upptäcktes att en stor bit sprängts sönder och satt helt löst. Att såga ut dubben 
ansågs som den säkraste och mest effektiva metoden. När stormjärnen var bort-
tagna kunde större ilusningar med lågerhuggen sandsten göras varmed nya föns-
terinfästningar kunde göras mer säkra. Det gjordes sammanlagt 15 ilusningar i 
kyrkorumments fönsteromfattningar. 

På sandstenslisterna gjordes liknande ilusningar, främst vid hörn och på 
ställen som varit särskilt väderutsatta. Fogningar och spricklagningar gjordes med 
kalkbruk och för att kamouflera sprickorna pigmenterades bruket. På den övre 
sandstensfrisen mot norr fanns en betongklack som troligtvis tillkommit i syfte 
att förbättra avrinningen. Den utgjorde en säkerhetsrisk och togs därför bort. 
Klacken ersattes av en mindre hålkäl i hydrauliskt kalkbruk. 

På tornens sandstensfriser, på midjefrisen och frisen ovanför denna, fanns 
kopparavtäckningar som inte varit tillräckligt täta. Bruksfogarna mellan plåt och 
fasad bortvittrade och vid demonteringen av plåtavtäckningarna upptäcktes att 
sandstenenarnas järnkramlor var rostangripna och att järnen hade sprängt sönder 
stenen inifrån. På det södra tornet fanns extra vinkeljärn. För att komma åt järn-
kramlorna plockades några tegelstenar per fäste ner. Totalt byttes 78 järnkramlor 
mot nya rostfria dubb som förankrades med lim. Skadad sten ersattes och fästes 
och tegelmurverket murades upp före plåtningen. Järnen närmast urtavlorna la-
gades inte då de var svåra att komma åt och dessutom sedan tidigare åtgärdade. 
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De gamla järnkramlorna på den tornens breda stenfriser byttes ut mot nya rostfria dubb. Teglet återanvändes och 
frisen fick ny plåtavtäckning i koppar. 

T v: Ny sandsten vid ett av hörnen på tornet, jämför med bilder på sidan 39. T h: Ersatt sten på det södra 
tympanonfältet. 
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Det finns tre sandstenstavlor med inskriptioner i övedssandsten, två stora ovan-
för portarna i norr och söder och en mindre i den västra fasadens tympanonfält. 
Även dessa renoverades genom konsolidering av löst sittande ytputs, lagning med 
kalkbruk och infärgning av lagningarna. Stentavlan över den norra entrén hade en 
gammal bomskada som sedan tidigare var lagad med flera stift. Skadan hade skik-
tat sig och fick därför konsolideras på nytt. Denna tavla var också sedan tidigare 
renovering övermålad i färg som överensstämde med övedssandstenen. Infärg-
ningen var väl utförd och avlägsnades inte. Inskriptionerna rengjordes och fylldes 
i med ny guldfärg på alla tre tavlor.   

Efter stenkonservering och att större delen av stenlagningen utförts på kyr-
kan sattes ombyggnaden av Jönsaplan, platsen mellan kyrkan och hamnen, igång. 
Vid pålningen som utfördes uppkom sprickor på ett stort antal utvändiga nyligen 
lagade sprickor. Stenkonservatorerna utförde under en tid veckovis dokumentat-
ion och rapportering över sprickbildningen med hjälp av gipslås över ett antal 
sprickor. Nya lagningar ska göras från skylift efter att pålningsarbetena på grann-
fastigheten avslutats och vädret tillåter. 

För en mer utförlig redogörelse för stenkonserveringsarbetena hänvisas till 
stenkonservatorns rapport.  

Den norra sandstenstavlan renoverades genom konsolidering av sten och putslagningar, retuschering och förgyll-
ning av inskriptionen. 
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Renovering av huvudporten i väster. Porten var avfärgad i mörkgrått på både in- och utsida. Porten var sedan 
tidigare renskrapad och hade i princip endast några få äldre färgspår på insidan. 

Färgrester efter äldre grön färg återfanns på de utvändiga beslagen. T h: Ena dörrbladet efter provmålning i grön 
linoljefärg i NCS-kulören S 7020-G30Y. 
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Portar och ljudluckor 

Huvudentréns port i väster och korsarmarnas portar i söder och norr utgörs av 
pardörrar i empirstil. Portarna är utförda på lite olika sätt men har likadana profi-
ler vilket gör att de troligen är tillkomna vid samma tid. Alla tre är delade i en 
undre del med två speglar i varje dörrblad och en övre med ett dörrblad samt ett 
fast överljus i form av strålande sol/solar. Speglarna har utskurna hörn och räff-
lade rundlar och träbalkarna som avskiljer överljuset är tandade. Den västra och 
den norra porten är troligtvis äldre/mindre förändrade då de har något kraftigare 
profiler än den södra porten. Den södra porten har mer kantiga profiler och in-
vändigt saknas de utskurna hörnen och de räfflade cirklarna. Denna dörr var en-
ligt den tekniska beskrivningen i sämre skick varför fyra av speglarna skulle bytas. 
Men efter bortskrapning av färg och flertalet besiktningar kunde man inte se nå-
gon skillnad vad gäller skicket mellan den norra och den södra porten. Samtliga 
speglar behölls och spacklades noggrant före och mellan färgstrykningarna. 

Utvändigt var alla portar och dörrar avfärgade med en mörkgrå färg som 
flagnade i stora sjok. Under denna färg var det i princip trärent men på lister på 
främst den norra porten kan man ana att dörrarna tidigare varit målade i olika 
nyanser av både mörkgröna kulörer och mer dämpade mossgröna med inbland-
ning av brungrått. Riktigt gröna kulörer blev vanliga först under slutet av 1800-
talet då kromoxidpigmentet kom i handeln. Innan dess användes pigment av 
grönjord och umbragrönt som är svagt gröna och drar mer åt brungrått. Denna 
utveckling från dämpade till klara nyanser anas i portarnas färglager.  

Utifrån antagandet att en grön färgsättning är äldre än den nuvarande 
mörkgrå valde man, efter konsultation med Länsstyrelsen och godkännande från 
kommunen, att måla portarna i grönt. Den gröna kulören är således en tolkning 
men troligen mer historiskt korrekt än den mörkgrå. Att markera just ytterdörren 
i en avvikande kulör var vanligt men exklusiva färger, så som grönt, användes 
vanligtvis endast på enstaka byggnadsdetaljer. Då det inte fanns några entydiga 
eller stora ytor med gamla färgrester gjordes ett par provstrykningar med olika 
gröna nyanser. Slutligen valdes en mörkgrön kulör med NCS-koden S 7020-
G30Y. Portarna renskrapades i princip helt på både ut- och insidor och målades i 
tre lager med traditionell linoljefärg. 

Överljusen som hade skadat glas och plexiglas kompletterades med nya val-
sade glas. En glipa över den södra porten tätades med lindrev och trälist som må-
lades in med grön linoljefärg. Rundade lister mellan de övre dörrstyckena och 
fotlister på den norra porten nytillverkades med likande profiler som på den 
södra porten. På båda portarna försågs dörrbladen även med invändiga fotlister 
med borstlister för att förhindra drag. Skjutreglar, trycken och trähandtag avfär-
gades inte. 
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Norra porten före renovering. Färgspår av olika gröna kulörer fanns tydligast på profiler på den norra portens 
utsida. Portarna var målade i en oljebaserad mörkgrå färg som skrapades ner och ersattes med grön linoljefärg. 

Glipor i överkant på portarna tätades med lindrev och trälister, plexiglas i överljus byttes mot munblåst glas och 
sprickor i omfattningen lagades med pigmenterat bruk. Både den norra och södra porten försågs med nödbelysning. 
Till höger ses den södra porten med ny trappa i massiv sten. Det högra räcket byttes mot ett nytt smidesräcke i 
samma utförande som det gamla.  
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Invändigt dokumenterades färglagren på den norra dörren. De senaste färglagren 
bestod av flera lager av ljusgrått och brutet vitt, under det fanns en blågrå lasyr, 
mörkbrunt, guldockra och underst återigen grått som eventuellt kan ha varit en 
grundningsfärg. Den senaste färgen var lik NCS 1502-Y varför både den norra 
och södra porten målades om invändigt med linoljefärg i denna kulör. 

Nya ytterdörrar till sakristian och vaktmästeriet nytillverkades då de gamla 
tagit skada av att ha varit placerade utanför murlivet. De nya dörrarna utformades 
i övrigt i likhet med de gamla med utvändig snedställd spontpanel, sparkplåt och 
invändig spegelpanel. Dessa dörrar var ursprungligen tänkta att täckfärgas men då 
den utvändiga panelen tillverkades i ek, vilket var i enlighet med handlingarna, 
valde man att i stället oljebehandla dem. En diskret färgsättning stämmer med 
deras undanskymda läge. De befintliga karmarna var i gott skick, de återanvändes 
genom urfräsning och oljades likt dörrarna. Det norra tornets dörr avfärgades 
dock med grön linoljefärg likt de stora portarna. 

Tornens ljudluckor består av två stora dörrblad med vardera en mindre 
öppningsbar lucka. Luckorna var även de avfärgade i mörkgrått och skulle målas 
om då färgen flagnat. Efter nedskrapning upptäcktes rester av brun färg varför 
man valde att avfärga dessa med linoljefärg i samma bruna kulör som fönstren. 
Luckor brukar inte ha någon framträdande färgsättning, Ytterligare ett argument 
till att avfärga dem bruna var att underlätta för framtida förvaltning. Luckorna 
tätades med svällister. 
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Sakristians och vaktmästeriets dörrar var rötskadade på grund av att de suttit för långt ut i murlivet. De 
byttes mot nya i ek med sparkskydd i koppar. Karmarna skrapades ner och oljebehandlades likt dörrarna.  

Vid nedskrapningen av tornens svartgråa ljudluckor upptäcktes att de tidigare varit avfärgade i brunt. De 
avfärgades i samma bruna kulör som fönstren och stuprören, men med linoljefärg. 
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Sofia Albertina kyrka har 13 stora fönster varav tio har glasmålningar, däribland F6 i långhusets norra sida (t 
v) och F18 i södra korsarmens östra sida (t h). På dessa fönster fanns problem med kondens och oxiderande 
blyspröjsar. 

Nedre delen av fönster F21 på långhusets södra sida (t v) och övre delen av fönster F19 i södra korsarmens 
västra sida (t h). Båda fönster uppvisade rostangrepp, lagningar på gjutjärnet och att en del rutor kittats från 
utsidan. F21 hade senare tillkomna platta järn. I F19 var skyddsglas monterade på de munblåsta, tonade 
glasen. 
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Fönster 

Sofia Albertina kyrka har sammanlagt 29 fönster varav omkring 24 utgjordes av 
gjutjärn från 1884 eller senare. 13 av fönstren i kyrkorummet utgjordes av stora 
fönster med gjutjärn, spröjsade med vardera tio kassetter varav nio hade vardera 
sex rutor och den övre halvbågen hade 13 rutor. Kassetterna var staplade ovanpå 
varandra och fastmonterade genom horisontala stormjärn som löpte in i sands-
tensomfattningarna och som dolde skarvarna samt av haspar med öglor på insi-
dorna. En del av dessa haspkonstruktioner var ersatta med stormjärn som löpte 
runt omfattningarna och var fastsatta med dubb. På insidan var stormjärnen 
platta och på utsidan fanns både plattjärn och järn med rundad profil. Glasen var 
monterade med kitt från insidan och den yttre spröjsen hade en hålkälsformad 
profil med en tunn, platt ås i mitten. 

I tio av dessa stora fönster fanns blyinfattade glasmålningar monterade på 
insidan. Sex av fönstren, i västportalen, vaktmästeriet, sakristian och södra tornet, 
utgjordes av mellanstora fönster med en eller några kassetter med 16-24 rutor. Av 
dessa var det endast det nedre tornrummet som hade blyinfattat innerglas. 4 av 
fönstren utgjordes av smala gjutjärnsfönster som sitter på tornens östfasader, i 
norra torntrappan och det övre tornrummet. Av de fyra källaröppningarna ut-
gjorde endast ett av ett äldre fönster och det satt i källaren under sakristian. Un-
der vaktmästeriet byttes fönstret för ett par år sedan, och de övriga i den västra 
källaren utgjordes av en lucka och en glugg med järnkors. De resterande två 
fönstren i passagen mellan tornen, ovanför västportalens tympanonfält, är senare 
tillkomna och av trä. 

Gjutjärnsfönstren skulle enligt handlingarna renoveras genom rengöring 
och ommålning och de stora fönstren skulle monteras ned och renoveras på 
verkstad. I syfte att förbättra kyrkans inomhusklimat skulle nya separata iso-
lerglasfönster monteras i fönstersmygarna. För att få en uppfattning om omfatt-
ningen av skadorna på fönstren och utarbeta en metod för nedmontering började 
man med ett fönster, det västra fönstret i långhusets södra fasad (F22). Blyglas-
målningarna märktes före nedmontering. 

Vid nedmonteringen visade det sig dels att stormjärnen var svåra att få ut i 
hela stycken och att kassetterna var i dåligt skick. Särskilt de stora halvbågarna var 
ömtåliga och gick sönder i flera delar. Många stormjärn hade orsakat frost-
sprängningar i sandstenspartierna och var sönderrostade inne i murverket varför 
de fick kapas. För att undvika skador på glasmålningarna tejpades dessa före de-
montering. Kassetterna packades i separata specialbyggda lådor och kördes till 
blyglasverkstaden för rengöring och nedmontering. För att påskynda processen 
behandlade man en del gjutjärn med elektrolyt varmed färg och kitt löstes upp. 
Efter noggrann rengöring kunde skadorna studeras och dokumenteras. Ej förut  
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Nedmontering av fönstret F22 på den södra sidan. Gjutjärnskassetterna var staplade ovanpå varandra och 
fastsatta med stormjärn och öglor på insidan. De flesta stora bågar var så pass skadade att glasen fick tejpas. 

T v: På flera fönster var stormjärnen fastsatta med dubb runt den invändiga stenomfattningen som spruckit 
(F22). T h: Nedmontering av den södra korsarmens västra fönster, F19. 
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synliga skador kom i dager och både bygghantverkare och fönsterhantverkare 
menade på att gjutjärnet var av dålig kvalitet och kunde inte ge några garantier för 
att fönstren skulle hålla tillräckligt bra för återanvändning. Gjutjärnet hade på sina 
ställen flisats sönder eller gröpts ur och på många ställen fanns rena brott. 

Denna upptäckt och svårigheterna med att lossa stormjärnen medförde dis-
kussioner om hur fönstren skulle ersättas. Sedan tidigare fanns det en tanke hos 
församlingen att byta plats på isolerglas och glasmålningar så att isolerglasen 
hamnade på utsidan och glasmålningarna närmast kyrkorummet. Därigenom 
skulle inomhusklimatet förbättras, samtidigt som glasmålningarna skulle skyddas 
och komma mer till sin rätt inifrån kyrkorummet. Att använda vanliga stålprofiler 
ansåg varken Länsstyrelsen eller medverkande antikvarie vara något bra alternativ 
då just kyrkans fasad är väldigt välbevarad. Just gjutjärnsfönstren med sina speci-
ella profiler bidrar till kyrkans karaktär och det går inte att återskapa med platta 
stålprofiler. Ett alternativ var att fräsa ut profilerna men det skulle bli för kost-
samt. 

Att gjuta nya fönster var till slut det enda alternativ som kvarstod och så 
småningom hittades ett gjutjärnsgjuteri i Danmark som kunde åta sig projektet. 
Med gjutjärn skulle de nya fönstren göras med de gamla som förlagor, samtidigt 
som den karaktär och struktur som är typisk för just gjutjärn kunde bevaras. 
Fönstren tillverkades och pulverlackerades i Danmark och glasades i Sverige. 
Glasningen skedde med laminat av så kallat kulturglas, valsat glas med oregelbun-
den yta, ytterst och glas med energibeläggning innerst. De valsade glasen blev 
dock alldeles för jämna varför man knappt upplever några skiftningar. För att få 
täta fönster monterades glasen i betyl. Det är sålunda inte några isolerglas då 
fönster med godkända u-värden skulle ge väldigt tjocka glas som inte passar kyr-
kans karaktär. 

Före gjutning scannades alla fönstersmygar för att få så exakta mått som 
möjligt. Det visade sig att de var byggda med väldigt stor precision, det differe-
rade med bara några få millimeter mellan exempelvis undersida och ovansida. 
Efter gjutning krymper godset någon procent varför formarna måste göras något 
större än förlagorna. Formarna, eller verktygen, gjordes i trä. Varje kassett utför-
des med så kallade öron för infästning med skruv vilket skiljer sig från originalut-
förandet. 

Vad gäller färgsättningen var det ursprungligen tänkt att fönstren skulle av-
färgas i svart. Varken fönster eller snickerier har någonsin varit svarta, portar och 
ljudluckorna var avfärgade i mörkgrått och fönstren i brunt. Inga entydliga äldre 
färglager kunde tyda på att fönstren haft annan färgsättning. Brunt var en vanlig 
fönsterfärg på 1880-talet och harmonierar med såväl sandstenens skiftande brun-
svarta toner som den mörka tegelfasaden. Den nya kulören valdes utifrån den 
befintliga färgen som på tvättad yta beräknades ha NCS kulören S 7010-Y30R.  
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De mellanstora gamla gjutjärnsfönstren så som fönster F16 i vaktmästeriet (t v) och fönster F25 i mellersta 
tornrummet (t h) bestod av ett enda stycke som satt fast med ett par öglor. 

En del skador på gjutjärnsfönstren kom i dager först efter att de rengjorts ordentligt (t v). De nya fönstren göts 
efter att mallar gjorts i trä i gjutjärnsfabriken. De nya kassetterna gjordes likadana som de gamla fast med 
”öron” på insidorna. 
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Efter provstrykningar i denna och två andra mörkbruna kulörer valdes till slut en 
något mörkare och mer rödbrun färg, NSC S 8010-Y30R. Den befintliga färgen 
har dessutom troligtvis förändrats och blekts med tiden. De nya fönstren pulver-
lackerades och NCS-koden räknades om till en RAL-kulör. 

Gjutjärnsfönstren monterades i fönstersmygen i en bärstruktur i plattstål 
som även bär innerfönstren med blyglas (se ritningar i bilaga 2). Bärstrukturen 
metalliserades, vilket ger ett rostskydd som underlättar framtida underhåll. På de 
stora fönstren utgörs bärsturkturen av en ram och ett rutverk med samma indel-
ning som gjutjärnsbågarna med tio kassetter. Ramen skruvades i fönstersmygen 
med kemisk infästning. På utsidan av bärstrukturen monterades gjutjärnsbågarna 
och på insidan bågarna med glasmålningar. Gjutjärnsbågarna skruvades fast i 
öronen i bärstrukturen som har liknande öglor. På utsidan doldes skarvarna likt 
det tidigare utförandet med locklister i pulverlackerat gjutjärn med rundad profil 
likt de äldsta locken. De pulverlackerades i brun färg likt bågarna. 

Till det östra korfönstret som är något rundat och följer korets form speci-
altillverkades en bärstruktur som svetsades samman på plats. Den övre halvrunda 
bågen också rundad medan de övriga nio har räta vinklar men ställda så att de 
bildar en rundad form. De tidigare bågarna var också placerade på detta sätt. 
Denna bärstruktur avfärgades i svart. 

Locklisterna borrades på plats för att passa i bärstrukturens förborrade hål. 
Locklisterna skruvades med kullrig skruv som likt hålen målades in. Packningar 
på båda sidor om bulten tätar för vatten och ljud som kan uppstå vid blåst. De 
stående locken har samma längd som fönsterbågarna medan de horisontella ge-
rades i ändarna så att de slöt en liten bit över de vertikala locken. Den sista glipan 
som blev mellan locken fylldes igen med brunt latexkitt. 

De stora fönstren tätades på sidor och ovansidor med kalkbruk och på insi-
dan isolerades de med lindrev och tunna linsnören ytterst som dolde plastdistan-
serna. Under fönstren utfördes isolering med industrikork. Nya tråg med dropp-
bleck i koppar tillverkades för uppsamling av eventuell kondens mellan ytter- och 
innerbågar. Tidigare fanns urgröpningar i stenen och rör som ledde ut kondens-
vattnet. Fönsterbänkarna avjämnades och rensades från kitt- och bruksrester. 

Då även de andra mellanstora och små gjutjärnsfönstren var i dåligt skick 
beslöts att även byta dessa till nytillverkade. Det västra fönstret ovanför huvuden-
trén på orgelläktaren hade en annorlunda konstruktion med två vertikala balkar 
vari de tidigare bågarna var fästa med lock likt övriga fönster. Balkarna hade or-
sakat frostsprängningar i sandstensomfattningen. Detta fönster hade även ett in-
nerfönster i trä, som troligen monterats i syfte att skydda orgeln. Fönstret med 
karm var i gott skick och renoverades genom färgskrapning och målning i brun 
linoljefärg i samma kulör som gjutjärnsfönstren. Bågarna är spröjsade med 
samma indelning som de gamla fönstren och öppningsbara med mässingsvred. 
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Fönstret på den västra fasaden, efter nedtagning av det gamla fönstret och t h efter byte av ytterbågar och 
renovering av innerfönster. De vertikala stagen byttes och det monterades en ny bärstruktur som de nya 
gjutjärnskasetterna fästes i. Innerfönstret i trä som skyddar orgeln avfärgades i brunt. 

De stora fönstren på långhusets norra fasad fästes i en bärstruktur som består av en ram med ett dubbelt inre 
ramverk. Bärstrukturen är skruvad i stenomfattningen och på bärstrukturens yttre ramverk monterades gjut-
järnskassetterna och på det inre monterades sedan glasmålningarna. På bilden t v syns koppartråget för 
uppsamling av kondensvatten. 
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Övriga mellanstora gjutjärnsfönster bestod av ett enda stort stycke och var mon-
terade med två eller ett par öglor i fönstersmygen. En del av sandstenomfattning-
arna var övermålade sedan tidigare och dessa bättringsmålades medan de som var 
omålade förblev omålade. Även dessa gjutjärnsfönster monterades med bärstruk-
tur bestående av en enda ram. Dessa fönster har likt övriga gjutjärnsfönster lacke-
rats i brunt även på insidan. Tidigare var en del av dessa avfärgade i brutet vitt 
eller grått latexkitt som övermålades i grå silikatfärg likt den målade fönsterom-
fattningen. Skruvändarna avslutades med kupolmuttrar. 

Av de fyra källarfönstren/öppningarna byttes tre till nya gjutjärnsfönster. 
Fönstret i det södra tornet där det tidigare suttit en lucka var något för litet varför 
öppningen murades upp med sandsten. Gluggen i det norra tornet komplettera-
des med ett nätgaller.  

Detalj av ett av de stora fönstren på långhusets södra fasad. Lock av gjutjärn täcker springorna mellan 
kassetterna och latexkitt (infärgad i brunt) tätar mellan gjutjärnslocken. På bilderna har glasmålningarna 
monterats på insidan. 
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Tak och övriga plåtarbeten 

Taken på långhuset, korsarmarna och tornen samt solbänkar och tornens stenfri-
ser är belagda med kopparplåt. Den senaste takrenoveringen utfördes 2006 då 
taket och takstolen lagades partiellt. Vid arbetet med stenkonserveringen upp-
täcktes att det saknades ordentlig droppnäsa längs taket på långhus, korsarmar 
och kor och plåten längs takfoten satt löst på vissa ställen. Samtidigt upptäcktes 
att det var bakfall på tornens plåtavtäckning över midjefriserna. Att taket saknade 
och hade otillräcklig takavvattning och i vilken mån detta orsakat fuktproblem 
satte igång en diskussion om eventuella åtgärder. Enligt de ursprungliga hand-
lingarna ingick inte några takplåtsarbeten alls. En del av kyrkans fuktproblem 
kunde åtgärdas genom byte av plåt med bättre skydd medan andra inte kunde 
lösas utan ingrepp i takarkitekturen och tillstånd från länsstyrelsen. 

På tornens midjefriser (i nivå med långhusets takfot) lutade den breda kop-
parplåten något inåt mot tornfasaden och ståndplåt saknades. Plåten ersattes med 
ny kopparplåt med samma bredder som tidigare, men med ordentlig droppnäsa 
och ståndplåt som frästes in i stenen. För att få till ett bra fall reglades frisens 
ovansida upp och täcktes med plywood och papp. Ståndplåten drevs in i stenen 
med blyplåt. För att få tät anslutning mellan ny plåt på tornen och gammal plåt på 
långhustaket mot väster byttes de första ståndplåtarna med något högre plåtar. 

På tornens sandstensfriser ovanför midjefriserna fanns en smal kopparav-
täckning. Då även denna skulle bytas upptäcktes att stenens infästningar var så 
sönderrostade att man beslöt att byta alla järnkramlor. Kopparavtäckningen bytt-
tes likt det tidigare utseendet och med samma dimensioner. Bruksfogen som var 
helt bortvittrad ersattes med grå mjukfog. 

Under renovering av Sofia Albertina kyrka konstaterades att avsaknaden av 
takavvattning är orsaken till många av de skador och problem som funnits på 
naturstenslister och tegelfasad. Det är bara sakristian och vaktmästeriet som hade 
ståndrännor och vardera två stuprör. Kyrkan har haft problem, främst i den södra 
korsarmen och i det sydvästra hörnet på det södra tornet, med inträngande fukt. 
Dessutom saknade takfoten både droppnäsa och hängränna vilket gjorde att allt 
vatten som rann av taket slog in på fasad och sockel och de stora vattenmängder-
na bidrog till att fasaden var fuktig under långa perioder. Skador till följd av fukt 
fanns på hela kyrkan men var vanligare på norrsidan. På sandstensfriserna har 
skadorna lett till ökad saltutfällning och snabbare vittring. På lägre nivåer på fasa-
der och socklar fanns skador i form av frostsprängning och aggressiv algpåväxt. 
Även invändiga skador i form av puts- och färgsläpp kunde konstateras. 

Under renoveringen beslöts därför om komplettering av taket med takav-
vattning i form av fotränna och stuprör längs långhus, korsarmar och kor. 
Tympanonfältets framsida och tornen kompletterades inte med takavvattning då  
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På tornen fanns avtäckning på midjefriserna och friserna ovanför denna. En stor del av stenens infästningar var 
sönderrostade, till stor del på grund av felaktig lutning mot tornet. T h är friserna lagade och nedan i bild ses 
anslutningen till långhusets norra takfall där nya ståndrännor monterades. 

Tornens plåtavtäckning byttes och gavs bättre lutning. Plåten drogs längre upp på fasaden och frästes in i 
stenfrisen. I övrigt lades plåten med samma indelning och med dubblefals likt tidigare. 
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Den övre frisen byttes efter att dålig sten bytts och all sten fästs med ny dubb. Fogen tätades med grå mjukfog då 
den var för smal för vanlig bruksfog. Den tidigare bruksfogen var i princip helt bortvittrad. 

Takavvattning anordnades på långhuset, korsarmarna och koret genom att den nedersta metern tak ersattes med 
ny kopparplåt med fotrännor. Takplåtarna har inpassats efter fallen för god avrinning. 
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detta inte sågs som möjligt. Fotrännan byggdes upp genom att den befintliga 
kopparen revs omkring en meter från takfoten, ny underlagspapp och trästomme 
lades och ny fotplåt och fotränna i koppar monterades. Den nya fotrännan lades 
med formatet 540 x 1100 mm och anpassades till fall och placering. Alla skarvar 
utfördes med dubbelfals och utkastarna falsades till rännorna med så kallade 
finska falsar. Den befintliga takarkitekturen med plåtar i fallande längder bröts 
därmed. Alternativet med hängrännor ansågs inte vara möjligt på grund av alla 
prång över pelarna. På många ställen hade man i vilket fall varit tvungen att kom-
plettera med fotrännor. 

Vattkuporna utfördes också i koppar med konformad kupa och fyrkantig 
sarg. Dessa gjordes likt de tidigare vattkuporna vid sakristian och vaktmästeriet 
som haft avvattning med vardera två stuprör sedan tidigare. På taket monterades 
sammanlagt 14 nya stuprör och vattkupor. De placerades i huvudsak på sidan av 
pelarna för att synas så lite som möjligt och samtidigt inte vara för nära fönstren 
och fönsteromfattningarna, dels för att inte störa dessa och dels för att inte or-
saka skada. Stuprören drogs från kuporna diagonalt in mot fasaden och utfördes 
med skarpa vinklar över sandstensfriserna på fasadens mitt. Stuprören utfördes i 
brunlackad gavlad plåt i samma kulör som fönstren och dess nedre del utfördes 
med kraftigare vandalrör som direktkopplades till dagvattenledningen. På vakt-
mästeriet och sakristian byttes de gamla kopparrören mot nya stuprör medan 
vattkuporna i koppar bibehölls. 

Urtavlorna var ur funktion och byttes mot nya med gps-styrda digitala ur-
verk. Urtavlorna nytillverkades med de gamla som förlaga, med svarta pulverlack-
erade plåtbakstycken, förgyllda romerska siffror och förgyllda, spetsiga minut- 
och timvisare. Sifforna är fastskruvade och inte målade på tavlorna som förut. 
Gps-mottagaren monterades på torntakets takfot. 

På södra torntakets ovansida fanns ett läckage som lagades med infällning 
av ny plåt. Likaså tätades norra tornets västra fönster. Andra känsliga delar så 
som korsets infästning över västportalen sågs över. Vid det senare var plåten och 
infästningen ok. 
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De gamla urtavlorna (t v) var i behov av renovering och det mekaniska urverket fungerade inte längre varför alla 
alla sex uren (tre på varje torn) byttes mot nya tavlor som styrs med GPS. 

T v: En del plåt på det västra taket över tympanonfältet byttes ut och skoningen gjordes något högre än den 
gamla för att skydda stenfriserna. T h: De nya stuprören placerades intill pilastrarna och lackerades i samma 
bruna färg som fönstren. 
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Huvudentréns kalkstenstrappa i väster som skulle flyttas ut, visade sig vid demonteringen vara i sämre skick än 
väntat. En ny trappa med samma dimensioner som den gamla uppfördes. T h ses rampen vid gjutning.   

Huvudentréns nya ramp och trappa med antikbehandlad yta och huggna ytor som kontrastmarkering. 
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Trappor, ramper, mark och belysning 

Korsarmarnas kalkstenstrappor ska ha lagts om med ny sten 1949 men när den 
västra trappan senast lades om eller nybyggdes är oklart. Vaktmästeriets och sak-
ristians granittrappor tillkom vid samma tid, under Eiler Graebes renovering. För 
att förbättra tillgängligheten till kyrkan uppfördes en ramp i sten på den västra 
sidan och en stålramp på den södra sidan. Den södra ramen är endast tänkt att 
fungera som utrymningsramp och det fanns inte resurser att utföra även den i 
sten. I båda fallen var det tänkt att de befintliga trapporna skulle flyttas ut och det 
befintliga stenmaterialet skulle återanvändas och kompletteras. Den norra portens 
trappa skulle endast renoveras. 

På den västra trappan som är lagd med massiv kalksten skulle endast fyra 
stenar bytas ut. Men då många fler steg var i dåligt skick och de dessutom var 
gjutna i betong gick det knappt att få upp några hela trappsteg. Få stenar var hela 
och i gott skick varför det beslöts, med länsstyrelsens godkännande, att byta all 
sten mot ny massiv kalksten. I samband med det beslöts även att stenläggningen 
på vilplanet skulle vändas så att den harmonierade med riktningen på rampens 
sten. I syfte att efterlikna den gamla trappan skulle stenen vara antikbehandlad. 
Eftersom det inte gick att få detta utseende på både fram- och ovansida fick den 
ena sidan en dubbelstucken behandling. Det yttre vagnsstycket uppfördes först 
varmed dubb placerades i stenen och betong gjöts på frigolit bakom stenen. 
Rampen uppfördes före ställningsbyggandet längs västra fasaden. Efter att ställ-
ningarna tagits bort byggdes trappan klart och räckena monterades på rampen. 

Den södra porten försågs med en ramp i svartlackerat aluminium. Rampen 
försågs med bredare ben enligt kommunens önskemål men gallerdurken lackera-
des inte, dels på grund av halkrisken och dels på grund av att det inte lämnades 
någon garanti för färgens hållbarhet på denna del. Det var ursprungligen tänkt att 
trappans vilplan skulle förlängas med rampens bredd och kalkstenen återanvän-
das. Stenen var dock i sämre skick än väntat, den gick sönder vid demontering 
varför ny kalksten beställdes. Den nya trappan monterades med massiv sten i stäl-
let för beklädnadssten som tidigare. 

Det fanns en tanke att återanvända sten från den södra trappan till renove-
ringen av den norra trappan som också var täckt med beklädnadssten av kalksten. 
Men båda trappornas sten var i så dåligt skick att få stenar gick att återanvända. 
Sålunda lades även den norra trappan om, men denna lades om likt tidigare utfö-
rande med undergjutning och ny beklädnadssten av kalksten. Nya svartlackerade 
trappräcken med ståndare av fyrkantsstål och överliggare av plattstål likt de tidi-
gare förlagorna monterades på både den södra och norra trappan. 

På den norra porten fanns sedan tidigare äldre belysning i form av kupa av 
opalglas som ersattes med en svart, kvadratisk nödbelysningsarmatur. En likadan 
armatur monterades över den södra porten. 
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Den gamla ytterbelysningen med två mäktiga trearmade lyktstolpar utanför kyr-
kan renoverades och flyttades ut en bit med nya gjutna fundament. Armaturerna 
på taken till sakristians och vaktmästeriet togs bort, liksom monteringsanordning-
arna till dem. De hade satts upp av kommunen och var från början tänkta att be-
lysa parken, inte kyrkan, men var sedan en tid ur bruk. 

Marken närmast kyrkan var belagd med markklinker, gatsten och grus som 
togs bort i samband med arbetena kring kyrkan och uppförandet av rampen. Då 
kyrkan är tänkt att bindas samman med Jönsaplan, som är under förändring, ge-
nom ny stenläggning återställdes marken närmast kyrkan med enbart grus. Det 
finns även planer på förändring av parken vid kyrkan.  

Den södra trappan av kalkstensbeklädnad byttes mot en trappa i massiv kalksten och en ny ramp för utrym-
ning anordnades på dess västra sida. 
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T v: Den övre delen av fönster F21 nedmonterad. T h: En del av glasmålningarna lossades och rengjordes från 
kittrester för hand i verkstaden.  

T v: Glasmålning från fönster F22 som rengjorts och blyet har rensats och borstats. T h: Efter rengöring och 
lagning återmonterades glasmålningarna i nya svartlackerade stålramar, detta tillhörande fönster F8. 
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Utförda åtgärder – invändigt 

Glasmålningar 

Efter nedmontering av gjutjärnskassetterna förflyttades de till glasverkstaden där 
de blyinfattade glasmålningarna togs ur. Då arbetet med att lossa glasmålningarna 
genom att ta bort allt kitt för hand var omfattande – det fanns sammanlagt elva 
fönster varav de största hade 67 blyinfattade glasmålningar – provades en alterna-
tiv metod med elektrolytbad. Innan metoden användes prövades den, både med 
bitar från söndriga glas från Sofia Albertina kyrka och andra glasmålningar och 
gjutjärnsfönster. Glasmålningarna bedömdes inte bli påverkade av metoden. All 
fönsterfärg och kitt löstes upp men eftersom även kittet mellan glas och bly löstes 
upp blev glasen väldigt ömtåliga att hantera från bad till tvätt i verkstaden. 
Glasmålningarna blev även mycket nedsmutsade genom all kitt och färg som lös-
tes upp i badet. 

Hanteringen försvårades ytterligare då det under arbetets gång upptäcktes 
att många sektioner glasmålningar saknade en yttre ram av bly vilket gjorde att de 
yttre glasen lossnade. Troligen hade blyramar uteslutits då man vid den ursprung-
liga monteringen upptäckte att glasmålningarna gjorts något för stora. De visade 
sig också lite olika stora, det skiljde 10 mm mellan de minsta och största exempla-
ren. Hantverkarna övergav ganska snabbt elektrolytmetoden och arbetade enbart 
för hand med försiktig borthuggning av kittet. 

Därefter renoverades blyspröjsarna som på en del glasmålningar var så ska-
dade av vita beläggningar av blyoxid att de fick blyas om helt. Omkring 13 
glasmålningar hade projekterats för omblyning men då många glasmålningar var 
skadade fick långt fler nya blyspröjsar. Mindre skador lagades med lödning. Vid 
omblyning och lödning användes ett tenn med 60 % tenn och 40 % bly. Tidigare 
gjordes bly till blyfönster hårdare genom att tillsätta 40 % rent tenn, numera an-
vänds ett bly med 3 % antimon inblandat. Nya blyspröjsar kittades med linoljekitt 
och befintliga blyspröjsar öppnades, rensades från gammalt kitt, kittades om med 
linoljekitt och förslöts. Efter kontroll med antikexperter och metallkunniga 
borstades ringa synliga skador av blyoxid på övriga blyspröjsar bort med mäs-
singsborste och dammsögs. 

Efter renoveringen av blyspröjsarna utfördes tvättning och rengöring med 
putsmedel (Aceclean 4923, Aachener Chemischen Werke Gmbh) och torr trasa. 
På de mest nedsmutsade glasmålningarna som suttit i långhuset användes lack-
nafta och aceton, varefter man med rakblad lättare kunde ta bort tejprester och 
spillfärg. Denna metod är inte något som glasmålerikonservatorer rekommende-
rar men målningarnas hållbarhet testades före tvätt. Målningarna var hårt brända 
varför de klarade denna metod. De som suttit i korsarmar och kor var inte så hårt 
nersmutsade, de kunde rengöras enbart med putsmedel. 
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Ett mindre antal rutor saknades och ytterligare en del var skadade, t.ex. var en av 
de nedersta sektionera i fönster F8 väldigt skadad. Skadade glas med bemålning 
var svåra att laga då det inte bara var att finna rätt färg och nyans på glaset, utan 
även att få till en lyckad bränning av målningen. Målningen gjordes efter förla-
gorna och bränningen utfördes flera gånger för att bli hållbar. Glas med en 
stjärnskada limmades med splitterskyddslack och på andra med bara en spricka 
användes epoxilim. 

Blyglasmålningarna återmonterades i nytillverkade svartlackerade stålkasset-
ter som i sin tur monterades i de nya bärstrukturerna. Glasmålningarna fogades 
med svart latexkitt som härdades före flytt och montering i kyrkan. Fördelen med 
latexkitt var att den härdade snabbare än linoljekitt och man behövde inte heller 
stifta fast glasen. 

Originalfönstren i korsarmarna mot öster, F10 och F18, hade en något an-
norlunda spröjsindelning. De mellersta spröjsarna och själva ramen i gjutjärnskas-
setterna hade kapats för att passa glasmålningarnas utformning där motivet i mit-
ten inte var avdelat för spröjsar. Dessa glasmålningar var större än de andra var-
för man var tvungen att montera ner dessa mer särskild försiktighet. Gjutjärns-
fönstrens spröjsar hade knackats bort, spår efter brottytorna fanns kvar. Att dessa 
fönster var annorlunda noterades inte vid uppmätningen till de nya gjutjärnskas-
setterna varför de tillverkades likt de övriga. Bärstrukturen som gjutjärnskasset-

Efter renovering och montering i de nya ramarna, t v fönster F18 i södra korsarmen och t h fönster F7 på 
långhusets norra sida. 
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terna och ramarna till glasmålningarna är fästa i fick därför kapas på några ställen 
för att passa. Stålkassetterna till glasmålningarna fick göras om. Man befarade att 
de yttre gjutjärnsspröjsarna i dessa partier skulle skugga motiven i glasmålningar-
na men efter monteringen har man kunnat konstatera att det inte syns särskilt 
mycket inifrån. Stålkassetterna med glasmålningarna monterades på bärstruk-
turens ”fötter” och skruvades fast. Skarvarna täcktes med svartlackerat plattstål. 

Alla fönster har en viss skuggningseffekt då det är ett mellanrum mellan de 
inre och de yttre kassetterna, men det vägs upp av att upplevelsen av glasmål-
ningarna förbättras. Luftningen mellan glasen gör att det inte kommer bli någon 
kondens på glasmålningarna vilket kommer att bidra till en mer långsiktig lösning 
med färre och mindre skador. Då fönstren numera är skyddade och placerade 
inne i kyrkan blir temperaturskillnaderna mindre, vilket också gynnar deras håll-
barhet.  
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Vapenhus 

I vapenhuset hade en stor del av den grå färgen på väggar och i tak flagnat varför 
all lös färg skrapades ned. I färgskapningen ingick även de nedre delarna av de 
åtta pilastrarnas stenpartier, de smala räfflade delarna mellan de höga stensock-
larna och pilastrarnas rundade baser. Vid frigörandet av färg framkom att även de 
rundade baserna möjligtvis skulle kunna vara av sten. 1880-talets färgsättning 
med band av umbrabrunt och guldockra framkom tydligt vid färgskapningen på 
en del väggar. Det framkom även att taket som är indelat i symmetriska fält inte 
varit helt monokromt och att pilastrarnas släta partier en gång i tiden varit mar-
morerade i grått. Det visar att den ursprungliga färgsättningen kanske inte varit 
riktig så enkel och monokrom som man gärna tillskriver som typiskt för Hårle-
mans stil. 

Väggar och tak putslagades och väggarna avfärgades i grå silikatfärg, Keim 
Ecosil 3500 upp till väggpelarnas slut och vit silikatfärg Keim Weiss på takbalkar 
och innertak. Den brungula färgen som troligtvis innehåller mycket ockra slog 
dock igenom den grå färgen varför man i hela detta rum använde en diffusions-
öppen primer, Blockweiss, från fabrikatet Keim före avfärgning.  

Ytterportens insida var avfärgad i en mörkgrå kulör lik NCS S 8500-N. Por-
ten skrapades trären och avfärgades likt utsidan i med grön linoljefärg i kulören 
NCS S 7020-G30Y. Mörkgröna färgrester kunde ses på tvärbalken som skiljer de 
nedre dörrbladen från de övre. Denna port har varit avfärgad med samma färg på 
båda sidor förut varför den även denna gång avfärgades i samma kulör. På så sätt 
markeras det även inifrån att det är denna port som är huvudport. 

Det befintliga skrapgallret ersattes med ett nytt i järn och i mindre format 
för att anpassas efter det nya vindfånget. En del av de gamla röda kalkstensplat-
torna återanvändes och på resterande ytor lades nya grå kalkstensplattor. Golvet 
är sedan tidigare i övrigt lagt med både röd och grå kalksten. 

Ett nytt vindfång uppfördes efter reviderade ritningar. Vindfånget gjordes 
något lägre än det ursprungliga förslaget, i höjd med portens tvärbalk och i bors-
tade stålprofiler i något nättare profiler. Vindfångets storlek bestämdes dels uti-
från dörrbladens placering vid full öppning och dels minimiytan för funktions-
hindrade. Samtidigt ville man ha så stor friyta som möjligt i vapenhuset för att 
möjliggöra frakt till tornrummen. Elen till vindfånget drogs från väggen och dol-
des bakom profiler i vägg och golv. Taket i vindfånget frostades så att inte damm 
ska framträda alltför tydligt. Dörrarna frostades med mönstring i form av stilise-
rad bild på kyrkan, detta enligt säkerhetskrav. 

Då rummets två gamla lyktor i smide och råglas gav för dåligt ljus ersattes 
de med två nya pendyler med ledbelysning, ”Alya” från fabrikatet Nemo. 
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T v: Vapenhuset var före renoveringen helt avfärgat i grått, både på väggar och i tak. Efter färgnedskrapning 
syntes de gamla ockra och bruna färgerna från 1880-talets kvadermålning. De nedersta partierna på basen var 
av sten och rengjordes. 

Spår efter äldre färg på pilastrarna i vapenhuset visade att de en gång varit avfärgade i ockra eller umbrabrunt 
och innan dess var de troligen marmorerade i grått. T h: det nya vindfånget är nästan helt på plats, glastaket 
fattas. 
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Väggarna rengjordes och avfärgades med grå silikatfärg upp till pilasterhyllorna och fönstersmygarna. På sär-
skilt den norra sidan uppkom skiftningar och sprickbildning i färgen. Armaturerna på pilasterhyllan är ny.   
T h ses den lagade genomgående sprickan som gick från den västra sida och nästan hela vägen till korsmitten. 

Väggar och valv i långhus, korsarmar och kor rengjordes, socklarna putsades om och alla grå väggar målades. 
T v: Takmålningarna sågs över av konservator, särskilt den östra sidan av södra korsarmen var skadat efter 
takläckage som åtgärdats sedan tidigare. 
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Långhus, kor och korsarmar 

Långhus, kor och korsarmar omfattar rum 108, 116, 117, 122, 130, 205, 305-306 
enligt den tekniska beskrivningens rumsnumrering. Väggar i långhus, kor och 
korsarmar skulle ursprungligen putslagas och avfärgas upp till första avsatsen, 
omkring 1,2 meter och övriga väggytor skulle endast rengöras. Då endast om-
kring den nedersta halvmetern var i dåligt skick knackades bara lös och fuktska-
dad puts ned på denna del. Väggytorna putsades om med kalkbruk som ska klara 
saltutfällningarna bättre. Den befintliga grå färgen utgjordes av en alkydoljefärg 
som inte längre går att bryta i exakt kulör och den är dess-utom en tät färg som 
inte släpper igenom fukt. Därför valdes, i enlighet med handlingarna, i stället en 
silikatfärg som är diffusionsöppen av fabrikatet Keim Ecosil. En grå kulör snarlik 
den befintliga valdes, nr 9525 från Palette Exclusiv. Även den södra väggen i den 
södra korsarmen bakom det gamla högaltaret målades om i sin helhet med silikat-
färg. Den gamla färgen var i så dåligt skick att den togs ner helt. Även här påträf-
fades en ockragul äldre färg varför man grundade med Keim Blockweiss före mål-
ning med silikatfärg. 

Efter tvätt av resterande väggar upp till takvalvet konstaterades att man inte 
var helt nöjd med resultatet. Därför målades alla andra väggytor med samma gråa 
silikatfärg som på sockeln. Det var till slut endast inskriptionstavlorna och de blå 
väggarna bakom altaret och på orgelläktaren som inte målades om. Den nya fär-
gen visade sig trots två till tre strykningar dock inte ge fullgott resultat. I särskilt 
fönstervalven på den norra sidan skiftade färgen och krackelerade i finmaskigt 
mönster. Några ytterligare åtgärder eller utredningar företogs inte, men troligen 
beror krackeleringen på fukt och täta äldre färglager, samma skadebildning kan 
ses i de dekormålade takvalven. 

Vid korfönstret i öster, som delvis murats igen och delvis satts igen med 
masonitvägg med dörr, fanns en del av kvadermålningen från 1880-talet kvar. 
Själva smygen var dock i övrigt avfärgad i Eiler Graebes blågrå färg likt reste-
rande korvägg. Masonitväggen bakom altaruppsättningen togs bort. För att 
kunna laborera med ljusinsläpp installerades en gardinkassett med två sorters 
gardiner, en för mörkläggning och en mer ljusgenomsläpplig gardin. 

Takvalven från pilastrarna och den övre taklisten lagades och sågs över av 
konservator. Taket har genom åren lagats och konserverats ett flertal gånger då 
man haft problem med läckande tak, färgsläpp och sättningssprickor. Den ge-
nomgående och största sprickan som löpte i takvalvets mitt från väster och avtog 
längre österut knackades ner och lagades med kalkbruk varefter lagningen måla-
des in. Taket som är målat i band och kassetter i rött, blått, guld och olika brun-
beige toner, var sedan tidigare retuscherat med lite olika färgtyper, behandlingar 
och nyanser. Tidigare lagningar har varit mer av retuscherande karaktär medan  
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Korfönstret var delvis igenmurat och därefter igensatt med masonitskivor . T h ses den gamla kvadermålningen 
från 1880-talet i den nedre delen av fönsternischen och en smal kant runt öppningen, under den gamla masoniten. 

Korets blå vägg rengjordes och sprickorna lagades och retuscherades. De nya gjutjärnskassetterna monterades i en 
platssvetsad bärstruktur. En gardin sattes upp för att kunna blända av ljus och skydda altarmålningen. Nya 
järnstag stabiliserar altaret. 
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årets konservering utfördes med hänsyn till både originalet och senare lagningar 
och med i huvudsak vattenlöslig färg. 

Träkolonnerna som bär upp läktarna i korsarmarna renoverades genom att 
de främre kolonnerna rengjordes och avfärgades helt medan de inre, närmast 
väggarna endast bättringsmålades. Baserna som var i sämst skick rengjordes från 
löst sittande färg och under den befintliga grå färgen fanns lager av umbragrönt, 
brunt och en varm grå nyans. Kolonnerna antogs vara avfärgade i en emulsions-
färg men bättringsmålades med en alkydoljefärg i samma mörkgråa kulör på ba-
serna och i brutet vitt på pelarna, NCS S 2002-Y, vilket är en nyans mörkare än 
innerdörrarna. 

Mellan de två södra pelarna i den bakre delen av långhuset fanns tidigare en 
träpulpet som revs eftersom den inte behövs för det nya styrsystemet. På själva 
stensocklarna där pulpeten suttit fanns färgrester, skador efter håltagningar som 
togs bort och lagades med kalkbruk.  

En del av den befintliga inredningen i kyrkorummet har setts över, ren-
gjorts, konserverats och bättringsmålats. De bänkar som sattes tillbaka i långhuset 
fick nya ljushållare på gavlarna. Hålen efter de gamla lagades och ovansidorna på 
gavlarna målades i ljusgrå kulör, samma som innerdörrarna. Altaruppsättningen 
rengjordes och själva altartavlan skyddades under renoveringen genom att den 
flyttades till församlingshemmet där man för övrigt haft förrättningar under arbe-
tets gång. Nya stag för infästning av altaret som tidigare suttit fast i masonitväg-
gen sattes upp. Nya högskåp för förvaring ersatte de tidigare textilskåpen bakom 
altaret. 

Predikstolen med baldakinen och den gamla altartuppsättningen sågs över 
av konservator. De rengjordes i första hand och någon mindre skada på baldaki-
nen reparerades och kotten på predikstolens undersida säkrades. Likaså rengjor-
des det gamla altaret som numera står på läktaren i den södra korsarmen. 

Det stora votivskeppet som står i den norra korsarmens västra fönster 
packades in i en specialbyggd låda under arbetets gång, sågs över av konservator 
och säkrades med en ny bas som håller skeppet bättre på plats. 

Två av ljuskronorna togs ner för putsning och elrenovering. Den tredje 
ljuskronan blev renoverad för en del år sedan efter att ha rasat ner. Numera är 
den säkrad med vajeranordning. 

På orgelläktaren avfärgades socklarna i samma ljusgråa linoljefärg som in-
nerdörrarna, en ny grå heltäckningsmatta lades in på hela golvet och en ledbelys-
ning placerades under trappsteg till orgelbänken. 

För en mer utförlig redogörelse av konserveringsarbetena hänvisas till måle-
rikonservatorns rapport. 
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Korsarmarnas läktarkolonner bättringsmålades med ljusgrå oljefärg på kolonnerna och mörkare varmgrå oljefärg 
på baserna (t v före och t h efter målning). I bakgrunden skymtas aluminiumsockeln som elkablaget delvis lades i. 

T v: Mellan de bakre södra kolonnerna i långhuset stod den tidigare pulpeten. Gammal färg skrapades bort, 
skador lagades i med kalkbruk och stenarna fogades om. T h: Korbänkarna målades till skillnad från övriga 
bänkar om i sin helhet med linoljefärg och bättringsmålades med guldfärg. Även psalmtavlorna renoverades. 
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I sakristian hade den grå färgen släppt varför den skrapades ner varefter sprickor lagades. Dörrarna som var 
avfärgade i en mörkare spegelrand hade tidigare varit avfärgade i mörkbrunt medan socklarna varit målade i 
ljusare brunt. 

Under renoveringen av sakristian putslagades alla väggar och avfärgades med vit silikatfärg och alla snickerier 
avfärgades med ljusgrå linoljefärg. Series Pastorum renoverades av konservator. Takarmaturen byttes ut mot en 
ny pendyl likt vapenhusets då den gamla inte gick att renovera. 
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Sakristia och vaktmästeri 

Sakristia och vaktmästeri omfattar rum 114, 115, 118, 121 och 206 enligt den tek-
niska beskrivningens rumsnumrering. I sakristian och vaktmästeriet togs i princip 
all fast inredning så som gardinskenor, öppna hyllor, bänkskåp och det lilla pent-
ryt bort. I vaktmästeriet sparades endast den ena delen av det fasta väggskåpet. 
Stavparketten på sakristians golv lagades efter en gammal fuktskada vid borttagen 
radiator. Golvet lagades med nya ekstavar varefter golvet slipades och lackades 
likt tidigare. Väggarna i de båda rummen var avfärgade med grå flagnande färg 
som skrapades ner helt. Sprickor i putsen lagades och alla väggar målades om 
med vit silikatfärg. Taken som vara avfärgade i vitt rengjordes endast och vägg-
målningen med Series Pastorum sågs över av målerikonservator. Trappan upp till 
predikstolen avfärgades likaså medan själva kalkstenstrappan som delvis var av-
färgad i brunt inte åtgärdades. Passagerna mellan dessa rum och koret putslaga-
des och målades. 

I vaktmästeriet uppfördes ett nytt pentry i den gamla nischen och det gamla 
bänkskåpet ersattes med ny bänkinredning. Inredningen platsbyggdes med vita 
stommar, vilackerade luckor, vitt kakel och ljusa laminatskivor med kantlister i ek. 
Listen över nischen ersattes inte men listen över det kvarvarande väggskåpet 
kompletterades i anslutningen till väggen. Golvet i nischen belades med nytt grått 
klinker likt det grå kalkstensgolvet i övriga rummet. 

I sakristian och vaktmästeriet var innerdörrar, insidor av ytterdörrar, golv-
socklar, dörrfoder och skåpsinredning avfärgade i ljusgrått med mörkare grå spe-
gelränder på dörrar. Samtliga befintliga snickerier rengjordes från löst sittande 
färg enligt rengöringsgrad ett och avfärgades med en snarlik ljusgrå linoljefärg i 
kulören NCS S 1502-Y. I syfte att underlätta vid framtida underhåll markerades 
inte dörrspeglarna med avvikande kulör. Även den släta plåtdörren till kassavalvet 
intill sakristian avfärgades med ljusgrå linoljefärg. 

Färgrester på innerdörrarna, golvsockeln, karmen runt predikstolens trapp-
uppgång och dörren till predikstolen i sakristian visade att dörrarna tidigare varit 
avfärgade i mörkbrunt medan listerna varit ljusbruna. På karmen fanns ännu 
äldre färgrester i brunt, beige och grått. 

De nya ytterdörrarnas insidor täcktes likt det tidigare utförandet med spe-
gelramar som också avfärgades med ljusgrå linoljefärg. Efter dörrbytet visade det 
sig att de nya tryckena på de nya ytterdörrarna hakade i innerdörrarnas trycken 
varför de senare byttes mot nya knoppstycken. De tar mindre plats och dessa 
dörrar behöver inte vara låsbara. 
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I vaktmästeriet (se även bild s 14) bevarades skåpsinredningen som skymtar till vänster (och nedan till höger) 
och takarmaturen, i övrigt inreddes det med nytt pentry, nytt bänkskåp vid fönstret och ny blomkyl.  

Vaktmästeriets väggar putslagades och målades med vit silikatfärg. Det nya pentryt måttbeställdes för att passa 
i nischen.  
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Södra och norra vindfången 

Södra och norra vindfången omfattar rum 109, 112, 113, 123-125 enligt den tek-
niska beskrivningens rumsnumrering. Toaletten i den norra korsarmen som var 
inredd med två toalettbås ersattes med ett nytt handikapp-wc. Innerväggarna i 
toalettutrymmet revs ut, all färg togs ner på den norra och den västra väggen, ny 
gradäng putsades upp på den norra väggen likt övriga väggar och avfärgades i vitt 
och golvet lades med nytt mönsterlagt klinkergolv med golvsockel. Grått kontras-
terande kakel sattes upp bakom toaletten och vid handfatet. All annan inredning, 
sanitetsporslin och belysning är också ny. I det nya innertaket sattes en ny lucka 
och aluminiumtrappa till vindsutrymmet ovanför. 

I vindfången i norr och söder höjdes golvnivån något så att de kom i nivå 
med kyrkorummets golv. Kalkstensplattorna gick dock inte att få upp hela på 
grund av att de var fastgjutna varför nya grå kalkstensplattor fick beställas. De 
gamla plastgallren ersattes med nya galler i obehandlat järn från Häfla bruk som 
fälldes in i golvet. 

Den flagnande grå färgen på väggarna i dessa utrymmen skrapades ner, 
sprickor putslagades och väggar och tak avfärgades med vit silikatfärg. Städut-
rymmet hade före renoveringen även gråmålat tak. Detta rum grundades före 
målning med vit silikatfärg med Keim Blockweiss då det fanns lager av äldre ockra-
färg. 

Städutrymmet försågs med en utslagsbrunn i stället för vask för att under-
lätta vid städning. Förvaringsutrymmena väster om vindfången inreddes med nya 
garderober under läktartrapporna. 

Dörren till handikapp-wc gjordes ny likt den förra med spegelindelning och 
nya foder men breddades och centrerades till rummets mitt. De övriga dörrarna 
till kyrksalen, toalett, städ och förvaringsrummen var sekundära och hade bara ett 
lager färg. Samtliga dörrar var avfärgade i ljusgrått och målades med linoljefärg i 
ljusgrå kulör NCS S 1502-Y. (För behandling och färglager av ytterportarna se 
kapitlet om Portar och ljudluckor). Dörrarna mellan vindfången och kyrkorum-
met hade spanjoletter som togs bort och ersattes med panikreglar. För att skydda 
inredning och snickerier sattes dörrstopp invid dörrarna i de båda vindfången. 

I vindfången ersattes ljuslyktorna i smide och kulörta glas med nya pendyler 
i vitt opalglas, ”Wohlert” designade av Vilhelm Wohlert från Louis Poulsen.  
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Den södra ytterportens insida i det södra vindfånget. T h: Ytterdörrarna var avfärgade i brutet vitt och under 
denna färg fanns lager av ljusgrått och mörkbrunt.  

T v: Den norra ytterporten i det norra vindfånget. Golvet sänktes något och ny kalksten lades in, väggarna 
avfärgades i vitt och ny belysning ersatte de gamla smideslyktorna. T h: Toalettutrymmet gjordes om till en rym-
lig handikapptoalett.  
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Tornrummen 

Beskrivningen omfattar samtliga rum, passager och trappor i det södra och i det 
norra tornet vilket omfattar rum 102-107, 126-129, 201-204, 301-304 och 401-
404 enligt den tekniska beskrivningens rumsnumrering. De övre rummen i tor-
nen har inte renoverats mer än att dörrar mot trapploppen målats på utsidan med 
grå linoljefärg. En del trägolv i de övre tornrummen har lagats med nya brädor. 

Enligt handlingarna skulle dessa utrymmen i huvudsak rengöras från löst 
sittande färg och putslagas. Endast en del av rummen skulle avfärgas i vitt med i 
huvudsak befintlig färgtyp. De norra utrymmena var avfärgade med KC-färg, det 
norra trapphuset, vars puts i sin helhet i princip togs ner på grund av missfärg-
ning och fuktskador, skulle avfärgas med kalkfärg och de tre rummen i det södra 
tornet skulle avfärgas med silikatfärg. För att underlätta framtida förvaltning och 
undvika färgsmitning på kläder och textilier i de trånga trapputrymmena avfärga-
des alla ytor i stället med vit silikatfärg. 

I det norra trapphuset togs i princip all färg och puts ner och putsades om 
med kalkbruk. I de övriga utrymmena har väggar och valv rengjorts från lös färg 
och sprickor och ytor med löst sittande puts har putslagats. I det nedre tornrum-
met skulle putsen tas ner men då den inte var i så dåligt skick utfördes endast 
rengöring före målning. Detta rum var avfärgat med någon typ av limfärg. Den 
blå nischen avfärgades i vitt likt det övriga rummet. 

Detta rum, som för övrigt tidigare varit tornkapell, inreddes med ny köksin-
redning med vitlaserade underskåp och svart granitbänk. Den gamla armaturen 
flyttades till rum 401 och ersattes med pendyler över diskbänken. På toaletten i 
det norra tornet ersattes plastmattan med klinker likt handikapptoaletten och den 
inreddes med nytt sanitetsporslin och annan inredning. 

Före renoveringen användes det södra tornets andra våning, rum 204, som 
organistrum med skåpsinredning för kåpor medan det övre rummet, rum 401, 
var oinrett. Enligt planen var det tänkt att det övre rummet skulle inredas för tex-
tilförvaring men i stället valde man att använda det andra rummet för detta än-
damål. Detta rum installerades med ny fristående textilförvaring i lättmetall och 
en avfuktare ovanför dörren installerades. Håltagning för kondensavrinning med 
slang förlades i det gamla klockschaktet intill. Rummet och skåpet kommer att 
styras som en egen klimatcell. 

I rum 401 som tidigare inte använts var oinrett och saknade golv, det fanns 
endast ett valv och en upphöjd gjuten klack längst in i rummet. Nytt golvbjälklag 
och brädgolv lades in, via det gamla klockschaktet och i golv drogs värme- och 
elledningar in. Detta rum som troligen har en av de äldsta dörrarna i kyrkan var 
omålad och fullklottrad med namn och datum. Eftersom rummet skulle inredas 
ansåg man att det var bättre att låta måla dörren i samma ljusgråa linoljefärg som 
övriga dörrar avfärgades i. Även det spröjsade överljuset, som ger ljus åt trappav- 
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T v: Ett av fönstren i det norra trapploppet vars nisch följer trappans form. T h: Den södra trappan avfärgades 
med vit silikatfärg upp till och med det översta rummet. En ny handeldare kompletterades på den översta delen, 
den smiddes likt den gamla och svetsades på denna.  

Trapploppet i det norra tornet putsades i princip helt om då stora delar var angripna av rosafärgat mögel. T h: 
Senare tillkomna fallskydd under räckena togs bort och ersattes med galvat nät. Räcken och alla dörrar i trapp-
loppet avfärgades med ljusgrå linoljefärg.  
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T v: Det översta rummet i det södra tornet var oinrett, inte ens dörren som troligtvis är ursprunglig, var målad. 
Nytt trägolv lades in, väggarna putsades och målades. Dörren som var täckt av graffitti på insidan målades 
liksom överljuset som även försågs med munblåst glas. Eldragningar och installationer kunde ha placerats bättre. 

I det nedre rummet i det södra tornet (det före detta tornkapellet) målades alla väggar vita, inklusive den blå 
nischen, och ett nytt personalkök installerades. Takarmaturen flyttades upp till det översta rummet och ersattes 
med pendyler över diskbänken. 
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satsen ovanför, renoverades med nytt glas och grå linoljefärg. I övrigt putslagades 
rummet och avfärgades med silikatfärg. Mässingskronan som förut hängt i rum 
204 var tänkt att flyttas upp till detta rum men kunde inte renoveras varför en ny 
pendyl likt vapenhuset slutligen sattes upp. 

Den södra torntrappan rengjordes och avfärgades med vit silikatfärg nästan 
hela vägen, utom i den allra översta delen. Den övre halvan kompletterades med 
enkelt svart smidesräcke likt den nedre delen. 

Hålen mot klockschaktet i det norra tornet täcktes med skyddsgaller. Även 
mot mittöppningen i trapploppet sattes galler mellan trappsteg och handledare. 
Sedan tidigare hade en del öppningar säkrats med några träspjälor men dessa togs 
bort helt och ersattes med galler. Ledstängerna som sitter mellan murpelare be-
står av brädklädda träräcken var tidigare avfärgade i grått målades med ljusgrå 
linoljefärg likt dörrar och andra snickerier i kyrkan. 

I passagen i det norra tornets nedre botten ersattes de tre ljuslyktorna i 
smide och frostat glas med nya pendyler i vitt opalglas, ”Wohlert” designade av 
Vilhelm Wohlert från Louis Poulsen, i mellanformat. En likadan pendyl placera-
des i motsvarande passage i det södra tornet. I det norra trapphuset bevarades de 
gamla smidespendylerna men ljuskällorna ersattes med LED. 

Samtliga innerdörrar och insidan av tornets ytterdörr avfärgades med ljus-
grå linoljefärg i kulör NCS S 1502-Y. Dörren till rum 103 utgjordes av en slät 
dörr avfärgad i svart, även denna avfärgades i ljusgrått. Förutom dörren till rum 
401 är pardörrarna till passagerna som flankerar vapenhuset, rum 102 och 127, 
troligtvis de äldsta dörrarna i kyrkan. Dessa dörrar har svagt rundade avslut, pro-
filerade speglar, utanpåliggande gångjärn fästa i murverket (liksom de stora ytter-
dörrarna), spanjoletter och skjutreglar. Dörren mot rum 102 var avfärgad i ljusgrå 
kulör på den sidan som vetter åt vapenhuset och i mörkgrön kulör lik NCS 8010-
B90G på sidan som vetter åt passagen. Under den grå färgen fanns spår av grönt, 
ljusbrunt, mörkbrunt, mellangrått och mellangrått underst. 

Källare 

Källarutrymmena utgörs av tre utrymmen, ett under det västra partiet med ned-
gång i det norra tornet genom en WC, och två vardera under sakristian och 
vaktmästeriet med nedgångar intill dessa rum. Källarutrymmena utgör i stort sett 
endast teknikutrymmen för inkommande el, vatten, avlopp, fjärrvärme, ventilat-
ion, etc. Under sakristian fanns bland annat en toalett som renoverades genom att 
skärmväggen i trä ersattes med ny vägg i laminat, en ny toalettstol installerades 
och trasiga klinkerplattor ersattes. Generellt sett renoverades i princip alla väggar 
och valv genom att färg och vittrad puts togs ner, tegel fogades om och alla ytor 
putsades/slammades med hydrauliskt kalkbruk. I den västra källaren ersattes plåt-
luckan med ett nytt fönster med galler i koppar för ventilation. Golvet rensades 
från organiskt material och belades med plastfolie som skydd mot markfukt. 
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Pardörrarna mellan vapenhuset och tornen utgör troligtvis de äldsta invändiga dörrarna. T v: Den norra dörren 
var på den sida som vetter åt tornrummen avfärgad i mörkgrönt före renoveringen och under denna färg fanns 
spår av grått. T h: Den södra pardörren (mot personalköket) efter avfärgning med ljusgrå linoljefärg.  

I den västra källaren putsades väggarna om nya installationer drogs i taket. Sanden som täckte ett äldre tegelgolv 
ersattes med en plastfolie i syfte att skydda kyrkan från markfukt. 
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Dörren till denna källare som finns i den lilla toaletten i rum 107 utgörs av en slät 
plåtdörr som var avfärgad i brutet vitt. Denna dörr avfärgades i vitt likt väggarna 
medan de övriga två källardörrarna i trä avfärgades i ljusgrå kulör NCS S 1502-Y. 

El och teknik 

Renoveringen har inneburit nya elledningar till befintlig och ny utrustning, ny 
elcentral och ett nytt styr- och reglersystem. Ny elcentral installerades i rum 103 i 
det norra trapphuset. Nya armaturer har ersatt en del äldre armaturer och på en 
del andra armaturer har ljuskällorna förnyats med LED. Flera armaturer, så som 
ljuskronor, lampetter och kandelabrar, installerades med dimmerfunktion. Gamla 
brandfarliga lysrörsarmaturer på vinden byttes. För ljussättningen av kyrkan har 
olika scenarier programmerats passande till vardags och vid högtider. Belysningen 
styrs digitalt genom närvarostyrning via ett så kallat knx-system.  

Även värme ingår i styrsystemet och nya radiatorer har ersatt äldre och in-
stallerats i alla biutrymmen. Nya fabriksmålade sektionsradiatorer av stålplåt för 
väggmontage av typen Epecon i standardkulör RAL 9016 har monterats. I torn-
kapell och och nedre tornrum installeras radiatorer med fläktar som ger bättre 
värmespridning.  

T v: De två pampiga armaturerna vid den västra entrén som på sina ställen var sönderrostade lagades och måla-
des. T h: Även armaturerna vid sakristian och vaktmästeriet bevarades. 
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Kabelledningarna har huvudsakligen dragits på undanskymda ställen så som via 
det norra trapphuset och på vinden. I kyrkorummet gick det inte att fräsa ur och 
lägga kablarna i golvet på grund av att plattorna är lagda i betong. Längs hela den 
norra sidan och en kortare bit längs den södra sidan drogs ledningar längs väggen 
i sockellister av borstad aluminium. På södra sidan kunde kabelledningarna dras 
på annat sätt. På hyllan ovanför pilastrarna och runt alla fönster i långhuset har 
kompletterande kabelledning dragits. Den har kamouflerats genom inmålning i 
samma färg som väggen av konservator. För tillfällig kabelutrustning vid musik-
framföranden och dylikt gjordes ett dolt uttag i en golvplatta i korsarmarnas mitt. 
Kalkstenen har ersatts med lock av mässing och i lådan finns uttag för el och nät-
verk. Man kunde endast få plats med en mindre låda mellan golvvärmeslingorna 
och man kunde bara lokalisera ett enda ställe. På korsarmarnas väggar, under 
predikstol och Kristuskorset placerades kompletterande vägguttag för el.  

Även brandlarmet har bytts och åskledaren har setts över. Byte till nytt aspi-
rerande brandlarm, brandlarmskablage och ett talande utrymningslarm. 

En ny musikanläggning har installerats och nya högtalare har ersatt de äldre. 
Högtalarna placerades så dolt som möjligt, i huvudsak på pilastrarna.  

T v: Eldragningarna inne i kyrkan har lagts i socklar och lister av aluminium. Alla hörn består dock av plast 
och skarvarna har fogats med mjukfog. I andra utrymmen har man varit mindre noggrann med kablaget, t h 
ses det nedre tornrummet. Runt dörren finns fyra elledningar, plus tre dosor, högtalare, larm och larmskylt! 
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Norra fasaden, augusti 2017. 

Västra fasaden, augusti 2017. 
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Avvikelser från ursprungliga arbetshandlingar 

- Gjutjärnsfönstren har ersatts med nya och fönsterkonstruktionen har ändrats. 
- Fönster och ljudluckor har avfärgats i brunt och ytterdörrar i grönt. 
- Sten till trappor i väster, norr och söder har bytts i sin helhet. 
- Plåt på sandstensfriser på tornen har bytts och ny avvattning har tillkommit. 
- Sandstensfriser på tornen har säkrats. 
- I princip alla väggytor har avfärgats med silikatfärg och samtliga innerdörrar 

har avfärgats med ljusgrå linoljefärg. 
- Speglarna i den södra porten byttes inte. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Renoveringen av Sofia Albertina kyrka har i sin helhet utförts med hänsyn till 
dess kulturhistoriska värden. Fönsterrenoveringen har inneburit att både glasmål-
ningarna och sandstensomfattningarna har bevarats på ett långsiktigt sätt. 
Glasmålningarna kommer inte att utsättas för lika mycket påfrestningar som tidi-
gare då det var ständig kondens och temperaturskillnader. Stenen har lagats och 
de nya fönstren sitter fast med rostfri dubb som förhoppningsvis inte kommer att 
orsaka några skador. Samtidigt har kyrkans utvändiga utseende med gjutjärns-
fönster och dess speciella utseende med hålkälsprofilen och den bruna färgsätt-
ningen bevarats. Bärstrukturen innebär att det blir viss skuggverkan mellan de 
yttre glasen och de inre glasmålningarna men å andra sidan kommer glasmålning-
arna troligtvis bättre till sin rätt, även utifrån sett. 

Sett i efterhand hade det troligen fungerat, och det vore väldigt pedagogiskt, 
att bevara åtminstone några av de originalkassetter och glas som var i bra skick 
och sätta samman dessa till ett par fönster. På så sätt hade eventuella skillnader 
kunnat påvisas, särskilt som de nya glasen är något för jämna för att kallas kultur-
glas samt fästa med icke traditionella material; betyl och latexkitt. Det finns dessu-
tom en risk med att man varken känner till latexkittets hållbarhet eller dess påver-
kan på glasmålningar och blyspröjsar. 

Även på en rad andra punkter har renoveringen av kyrkan blivit mer omfat-
tande än den ursprungliga projekteringen vilket gjort att fler delar bytts istället för 
renoverats. Renoveringen av sandstensfriserna bestod huvudsakligen av tradition-
ell konservering och säkring men betydligt mer sten än vad som ursprungligen 
var tänkt byttes. Det hade delvis att göra med att stenomfattningarna kring fönst-
ren var i sämre skick än väntat. Men även dolda skador så som tornfrisernas sön-
derrostade infästning bidrog till merarbete i form av byte av alla dubbar och 
plåtavtäckningar. Enligt handlingarna ingick inte några plåtarbeten alls, även 
takavvattningen tillkom. Utöver detta byttes samtliga tre utvändiga trappor. 

Invändigt avfärgades fler ytskikt än planerat vilket resulterade i att alla grå 
väggar i kyrkorummets avfärgades med grå silikatfärg. Denna färgtyp sägs vara  
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bra eftersom den är diffusionsöppen, men på sina ställen krackelerade den, vilket 
påminde om skadorna på takmålningarna. 

En påtaglig förändring som kanske i det första taget inte verkar vara så stor 
är de omfattande tekniska installationerna som lett till ökat elkablage, utbyte av 
armaturer, strömreglage, högtalare, etc. Ibland har äldre infrästa kablage kunnat 
återanvändas, ibland har de dragits i lister och ibland utan. Den traditionella ka-
beldragningen direkt på väggen, invid ett dörrfoder eller i ett hörn är att föredra 
före flera olika lister. Äldre armaturer i form av lyktor i smide och frostat glas må 
ge sämre ljus än nya armaturer men passar så mycket bättre i en 1700-talsmiljö. 

Övriga handlingar med relevans för ärendet 

- Rapport stenkonservering, konservator Stucco Maestro 
- Rapport målerikonservering, konservator Malin Thor Bergström 
- Protokoll från startmöte och byggmöten 1-20, Sweco Management, 2016-01-

07 – 2017-08-22 
- Mejl från Länsstyrelsen angående ”Underrättelse om ändring av fönster i Sofia 

Albertina”, 2016-05-18 
- Underhållsplan Sofia Albertina kyrka, Landskrona, Wikerstål Arkitekter, 2009 
- Sjöström, Ingrid, Sofia Albertina kyrka i Landskrona. En skrift till tvåhundraårsmin-

net av kyrkans invigning 2a advent 1788. Klippan 1988 
 

Lund 2017-10-05, Anna Rabow

Östra fasaden, augusti 2017. 
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Bilaga 1 – plan med rums- och fönsternumrering 
 

  

Sofia Albertina kyrka, plan 1, redigerad ritning av bygghandling, Sweco Architects, 2016-01-07, 
ritning nr 1-40-1-100. Skala ca 1:300. 
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Bilaga 2 – ritningar fönster 

  

Ritning Sofia Albertina kyrka, fönster F06-09, F19-22, utdrag ur bygghandling 2016-08-08, Ferm & 
Persson AB. 
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Ritning Sofia Albertina kyrka, profiler sektion 1-1, utdrag ur bygghandling 2016-08-08, Ferm & 
Persson AB. 
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Bilaga 3 – materialbeskrivning 
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