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Omslagsfoto: Kyrkan före renoveringen 2016. Bild tagen från koret mot långhuset.  
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Administrativa uppgifter 
Objekt   Stora Herrestads kyrka 
Socken   Stora Herrestads socken 
Kommun   Ystads kommun 
Länsstyrelsens diarienummer 433-16773-2014, 433-35361-2016,  
Regionmuseets diarienummer L12.30-350-14, 1351 
Byggherre/beställare  Stora Köpinge församling 
Tillståndshandlingar  2014-05-20 Danewids ing. byrå AB  
Generalentreprenör  Bröderna Bergström Byggnads AB 
 El  Elan El, Christer Hansson 
Fönster Malmö Glassliperi & blyfönsterfabrik AB 
Markarbeten  Ytab 
Snickeri dörr mm Ekdahls snickeri, Löderup 
Byggnadstid 2017 maj-2017 nov 
Slutbesiktning 2017-10-12 (wc 2018-02-16) 
 Besiktningsman bygg Jesper Karlsson, SC Byggrådgivning  
 Besiktningsman el Lars Olof Jönsson, Ramböll 
Bidrag till kulturmiljövård KAE, delar av renoveringen bl.a. styrsy-

stem, el, väggar, golv 

Sammanfattning 
Projektering och planering inför den invändiga renoveringen påbörjades under 
2014. Handlingar till den invändiga renoveringen upprättades av Danewids ingen-
jörsbyrå AB, Niclas Hansson och antikvarisk konsekvensbeskrivning till åtgärder-
na lämnades av medverkande antikvarie. Åtgärderna omfattade omläggning av 
golv i långhuset, borttagning av några bänkar och renovering av värme och elin-
stallationer. Tillstånd till invändig renovering lämnades den 10 september 2014. I 
ett tidigt skede bestämdes att trägolven under bänkarna skulle ersättas med ett 
stengolv. Därefter tog församlingen också beslut om att ta bort bänkarna inne i 
kyrkan och ersätta med lösa stolar. En ny ansökan lämnades in med handlingar 
upprättade av inredningsarkitekt Anna Sandberg daterade 2016-10-31 samt kon-
sekvensbeskrivning till åtgärderna upprättad av medverkande antikvarie. I sam-
band med den yttre renoveringen av kyrkan under 2016 påträffades ett igenmurat 
fönster. I samråd med länsstyrelsen beslöts att fönstret skulle tas fram utvändigt 
medan invändig framtagning skulle ske i samband med de invändiga åtgärderna. 
Tillstånd till åtgärderna enligt nya tillståndshandlingar upprättade av Sandberg 
2016-10-31 lämnades i januari 2017 och arbetena påbörjades i maj 2017. Slutbe-
siktning utfördes i oktober samma år.  
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Markarbeten i samband med nedgrävning av en septiktank genomfördes 
med arkeologisk övervakning genom Österlen Arkeologi, Lars Jönson. Resultatet 
från undersökningen har redovisats separat. 

Byggnadshistorisk med relevans för ärendet 
Stora Herrestads kyrka tillhör en av de äldsta kyrkorna i Skåne. Kor och långhus 
anses ha uppförts under tidigt 1100-tal. Under 1100-talets slut uppfördes ett väst-
torn med tunnvalv över första och andra våningen, en emporöppning i andra 
våningsplan mot långhuset och en tvådelad tornbåge i bottenvåningen. Romanska 
kalkmålningar har påträffats ovan valv i koret och senare under medeltiden valv-
slogs långhus och kor och dekorerades med målningar av Snårestadsmästaren. 
Omkring 1750 revs delar av norra långhusväggen och en nykyrka i form av ett 
tvärskepp mot norr uppfördes. Kyrkan har tidigare haft ingång via ett vapenhus i 
söder vilket revs 1821 då sydportalen sattes igen. Tröskelstenen till nordportalen 
finns bevarad i norra fasaden. Samtidigt som vapenhuset revs togs en ny dörr 
upp i väster och den dubbla tornbågen gjordes om till en öppning. Emporöpp-
ningen mellan torn och långhus gjordes också om vid detta tillfälle, nu belägen 
ovan valven. Möjligen har kyrkans triumfbåge haft en annan form tidigare, san-
nolikt en smalare, hög rundbåge murad av kvadersten.  

Kyrkan genomgick en utvändig renovering kring 1880 då taklag och yttertak 
gjordes om. En omfattande inre renovering utfördes 1897 med Peter Boisen som 
arkitekt. En värmeanläggning i form av en kalorifäranläggning installerades. Kul-
vertar till denna anläggning finns ännu kvar under golven. Nya spetsbågiga höga 
fönsteröppningar med fönsterbågar av järn gjordes till kyrkorummet och golv 
lades av viktoriaplattor. Ny bänkinredning i form av öppna bänkkvarter tillverka-
des. Eventuellt tillkom ljuskronor i nygotisk stil vid samma tidpunkt. Kyrkans 
medeltida tunnvalv i tornet revs och ersattes med en läktare för orgeln. Rester av 
tunnvalven kan ännu ses från orgelläktaren, innanför brädväggarna. Valven i ko-
ret murades om liksom delar av långhusvalven. Långhusvalven är s.k. enstensvalv 
murade med en hel stens tjocklek och kan dateras till 1300-talet. Kyrkans altare 
och altaruppsats stod vid denna tid något längre ifrån den östra väggen med ett 
avskiljande draperi/skrank vid sidorna för sakristian bakom altaret.  

Under 1927 gjordes en invändig renovering av kyrkan under ledning av arki-
tekt Einar Lundberg. Den nygotiska inredningen från 1800-talets slut med 
korskrank och bänkar togs bort och golv av kalksten lades. Bänkinredningen er-
sattes med nya bänkar i traditionell stil i form av slutna bänkkvarter. Fönsteröpp-
ningarna minskades och nuvarande träfönster sattes in. Den norra fönsteröpp-
ningen i koret sattes igen, nytt altare murades av tegel och ett triumfkrucifix sat-
tes på dess plats. I tvärskeppets norra valvtravé inreddes en sakristia. Det är tyd-
ligt att man genom renoveringen ville återfå en äldre karaktär i kyrkorummet. 
Den fasta inredningen målades också och inventarier konserverades. Orgelläkta-
ren förlängdes ut i kyrkorummet och entréhallen blev större. Nästa renovering 
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gjordes 1960 då nykyrkan delades av från långhuset med en ny vägg. Nykyrkans 
norra del inreddes till bårhus och den södra delen gjordes till sakristia. Senaste 
invändiga ommålning gjordes 1988. Troligen användes organiska bindemedel i 
kalkfärgen vid denna ommålning. 

Skadebild/Motiv till åtgärder 
I ett första skede omfattade renoveringen ny elvärme, styrsystem och kablage till 
belysning. Vägg- och bänkradiatorer skulle ersättas med nya och ytskikt ommålas. 
Kalkstensgolvet i mittgången och trägolven under bänkarna skulle renoveras. 
Trägolvets bjälklag var rötskadat och behövde bytas liksom golvbrädorna. Kalk-
stenen i mittgången var skadat med omfattande spjälkning av kalkstensskikten. 
En bänk på var sida mittgången skulle också tas bort längst fram i långhuset för 
att få bättre utrymme vid förrättningar samt en bänk längst i väster. 

Efter att tillstånd hade lämnats till den inre renoveringen påbörjades också 
planering för ett wc i kyrkans korsarm. Under 2015 beslöt församlingen också att 
man ville ta bort samtliga bänkar inne i kyrkan och ersätta med lösa stolar. Detta 
motiverades av att man önskade bättre plats vid dop och begravningar samt 
större flexibilitet vid olika evenemang. Man ansåg också att borttagningen av 
bänkarna skulle ge en större möjlighet att uppleva rymden och öppenheten i kyr-
korummet samt att delar av kyrkan med kulturhistoriskt värde skulle bättre 
komma till sin rätt. Inredningsarkitekt Anna Sandberg kopplades in för att göra 
en gestaltning av kyrkorummets föreslagna förändring. Samråd skedde också med 
länsstyrelsen på plats. De ändrade planerna medförde att handlingarna för el och 
värme fick revideras och nya bygghandlingar togs fram av Anna Sandberg. För-
samlingen valde också att vänta med renovering av väggar och inventarier.  

Utförda åtgärder 
Renoveringen påbörjades under våren 2017. Orgel, altaruppsats, krucifix, dopfunt 
och predikstol täcktes in före arbetets början.  

Långhus golv 

Eftersom bänkkvarteren skulle tas bort i kyrkan valde man att inte bevara en 
uppdelning av golvet i mittgång och möbleringsytor. Antikvarien och församling-
en var eniga om att möbleringen av kyrkorummet inte skulle begränsas av olika 
golvbeläggning. Av denna anledning beslöt man att lägga om hela långhusgolvet 
med kalksten. Det gamla kalkstensgolvet i mittgången och längst fram mot koret 
revs liksom brädgolvet i bänkkvarteren. Under det gamla trägolvet fanns ett äldre 
trägolv. Det undre trägolvet var av smala brädor troligen lagt vid 1900-talets bör-
jan. Träbjälklaget var i dåligt skick och spår av en ej aktiv svamppåväxt syntes på 
sina ställen. Allt organiskt material revs ut från golvet. Inga grävningar behövdes i 
golvfyllningen men en sidokulvert fram till rökgången i tornets nordöstra hörn 
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revs. Mittkulverten bevarades på plats men sanerades från organiskt material. 
Kulverten är uppmurad av tegel med täckplattor av stålplåt på järnlister. I kyrko-
rummets sydöstra hörn, intill predikstolen fanns en igensatt öppning som tidigare 
varit en uppgång från källaren. Öppningen var igensatt med brädor övergjutna 
med cement och kalkstensplattor. Brädluckan har från början varit synlig i golvet 
och målad i samma mönster som de då omgivande golvplattorna i svart och vitt. 
Eftersom allt organiskt material i golvet behövde rivas gjordes igensättningen om 
med ny gjutning av armerad betong. Ovanpå den underliggande fyllningen lades 
ett kapillärbrytande skikt av grus, därefter fiberduk och ett avjämningsskikt av 
kalkbetong 5-10 cm. Nya golvplattor lades på plats i sättbruk av kalkbruk från 
Målarkalk 20-30 mm.  

Flertalet kalkstensplattor i långhuset var i dåligt skick och kunde inte åter-
användas. Prov på plattor som entreprenören presenterade godkändes inte av 
medverkande antikvarie. De föreslagna plattorna var från Öland och hade en 
grågrön ton. Eftersom komstadkalksten är mycket karaktäristiskt för området 
sydöstra Skåne var det ett krav att stenen skulle ha liknande utseende. Prov på ny 
sten togs fram av Anna Sandberg. Eftersom brytningen av komstadsten inte 
längre är tillåten och tiden var för knapp för att få fram tillräckligt med gammal 
återbrukad komstadsten valdes en belgisk kalksten med blåsvart färg som låg nära 
den befintliga stenen i färg. En mattslipad yta valdes för stenen för att den inte 
skulle bli för blank och se för modern ut. Plattorna har en storlek av 450 x 950 
och 20 cm tjocklek. Plattornas storlek bestämdes utifrån bredden på mittkulver-
ten. För undvika spänningar i golvet måste plattorna ligga i linje med kulverten. 
En traditionell läggning med förskjuten fog valdes. Plattorna lades utan fogbruk 
med undantag av fogning mot ytterväggar och hinder.  

I dörröppningen mellan långhus och entré fanns en relativt hög tröskel av 
trä. För bättre tillgänglighet till kyrkan togs tröskeln bort och ersattes med kalk-
stensgolv. 

Långhus – väggar 

Vid rivning av bänkarna togs även en väggpanel bort på ytterväggarna. Murput-
sen under bänkpanelen var i mycket dåligt skick, framför allt mot norr och fick 
putsas om. I norra muren frilades en del murverk där bland annat sydportalens 
läge kunde identifieras, se stycke Iakttagelser i samband med renoveringen. Ytterväg-
garna putslagades med hydraulisk kalkbruk och målades med kalkfärg. Eftersom 
de putslagade ytorna avvek i färg från de gamla putsytorna beslöt man att måla 
om väggarna längs långhusets sidor, upp till sköldbågarna. 
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Ovan: Under brädgolvet i bänkkvarteren fanns ett äldre brädgolv på bjälkar lagda direkt i fyllningen med mycket lite 
luftspalt. Nedan: Allt organiskt material sanerades från golvet. I höger bild syns en sidokulvert under läktaren vilken revs.  

   

  

Framför koret intill predikstolen upptäcktes en igensatt öppning i golvet vilken gjöts igen med armerad betong. Nedan: Ett 
lager grus lades över den gamla golvfyllningen och därefter en fiberduk, betongkalkbruk och nytt golv i sättbruk.  
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En gammal rökgång från kyrkans äldre värmeanläggning finns ännu kvar 
vid tornets nordöstra sida. Denna var inklädd i en enkel masonitskiva vilken revs 
och ersattes med nytt fuktbeständigt skivmaterial (minorit). Omputsning var inte 
möjlig på rökgången då omfattande sotgenomslag gav dåligt fäste för ny puts.  

Kor väggar 

En del putslagning med ommålning gjordes i anslutning till rivning av befintliga 
radiatorer gjordes med samma material som i långhuset. En murnisch, sannolikt 
en s.k. sakramentsnisch som tidigare varit dold bakom den södra radiatorn blev 
återigen synlig. Putsskador i nischen lagades och målades likt övriga ytor. En be-
lysning monterad intill triumfbågen mot väster revs liksom kablaget till denna. En 
del av kablaget var inputsat i nordöstra tegelpilastern och fick sitta kvar. Ny be-
lysning i form spots och eluttag placerades på golvmonterade stativ i korets norra 
och södra hörn mot väster.  

Det norra korfönstret från 1887 som var framtaget i fasaden skulle friläggas 
invändigt i samband med den renoveringen. Igensättningen var gjord med tegel 
mot en brädintäckning. Detta revs i sin helhet. Fönsterbågen var i relativt gott 
skick men en del korrosion i järnstommen och ett par spruckna fönsterglas. De 
blyspröjsade glasen togs ned av Malmö fönsterfabrik för att åtgärdas på verkstad. 
Istället för den föreslagna invändiga fönsterbågen bestämdes istället att ett öpp-
ningsbart fönster skulle monteras utvändigt i befintlig fönstersmyg. Ändringen 
gjordes i samråd med länsstyrelsen enligt mail 2017-06-07. Fönstret skulle tillver-
kas som en luft med båge av stål och skyddsglas. Fönsterbågen beställdes separat 
från Low energy och ingick ej i entreprenaden. Renoveringen av den gamla bågen 
låg också utanför entreprenaden och var ej färdig vid slutbesiktningen.   

Väggarna putsades om upp till fönsterbänkarna. Spaden mot norra väggen i västra valvtravén markerar läget (över 
spadens handtag) för en nisch av något slag som finns markerad på ritning från 1800-talet. Under putsen finns 
någon form av hålighet. Nischen skulle kunna vara placeringen för ett vigvattenkärl. 
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Vapenhuset/förhall väster 

I entréhallen i tornets bottenvåning revs en inbyggnad mot söder med torrklosett.  
Golvet i utrymmet lagades och kompletterades med kalksten från kyrkorummet 
och fogades med kalkbruk. En del lagningar gjordes i golvet i anslutning till 

Korets norra vägg före framtagning av det gamla järnfönstret. Till höger fönsterbågen efter renovering. Fönstret 
kompletterades med en utvändig fönsterbåge med energiglas.  

Armatur i form spots på ett golvmonterat stativ ersatte spots 
i kortaket. Till höger den gamla fönsterbågen av järn i koret,  
under renovering.  
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västra dörren. Söndriga plattor var sedan tidigare ifyllt med bruk vilket kom-
pletterades.  

Väggarna i vapenhuset putslagades där skador fanns och väggytor målades 
om i vit kulör enligt tidigare. Eftersom den befintliga färgtypen inte var ren kalk-
färg målades väggarna med silikatfärg från Keim. Pelarna som tidigare låg dolda i 
inbyggnaden mot norr var omålade sedan tidigare och målades om i grått likt 
övriga pelare till läktarna. Även pelare vid sidan om västra ytterdörren målades 
grå för att framhäva läktarens stomme bättre. 

Vapenhuset/förhallen i tornets bottenvåning efter renovering sett mot söder respektive norr.  

Bilderna visar från väster till höger ytterdörren i väster i samband med renoveringen, förråd vid entréns norra sida och 
toalettutrymmet i söder.  
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Ytterdörr 

Sedan den yttre renoveringen hade församlingen beslutat att ta bort den utvän-
diga plåten och ersätta med trä i enlighet med invändig spegelfyllning. Ny dörrbe-
klädnad av trä tillverkades av Bröderna Ekdahls snickeri och målades in i samma 
grå färg som insidan. Ny tröskel monterades på samma höjd som tidigare. Denna 
kommer att kompletteras med en liten kil invändigt då tröskeln låg relativt högt ca 
5 cm i förhållande till invändig golvnivå. En tjock dörrmatta framför dörren 
kommer också att ta upp en del av höjdskillnaden. 

Läktare 

På orgelläktaren togs en gammal nålfiltsmatta bort. Trägolvet under mattan var i 
gott skick och inga övriga åtgärder gjordes.  

El och värme 

Ny elvärmeanläggning installerades i kyrkan och gammal el drogs om i långhuset 
och tornet. I långhuset drogs ledningar från källaren via en öppning under pre-
dikstolen och därifrån under det nya golvet till tornet och korsarmen. Ledning till 
korets radiatorer drogs genom befintliga rör. Den gamla värmeanläggningen be-
stod till stora delar av bänkvärmare som monterades ned när bänkarna togs bort. 
Dessa ersattes av radiatorer på ytterväggarna som monterades i golvet. Övriga 
väggradiatorer som var av äldre datum, ersattes också av nya golvmonterade radi-
atorer. Fönstervärmarna i kyrkorummet togs bort men ersattes inte.   

Den plåttäckta ytterdörren kompletterades med spegelfyllningar på utsidan i likhet med insidans 
utseende.  
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Styrning av det nya systemet är kopplat till ett tidur som ställs in på 12 gra-
der när kyrkan inte används och 20 grader vid förrättningar. Det webbaserade 
styrsystemet som man projekterat för installerades inte.  

Manöverpanel för värme, ljus och ljud placerades i nytillverkad möbel under 
läktaren. Se vidare nästa stycke, Möbler långhus.  

I tornet drogs nya elledningar till klockor, belysning, och värme på läktaren. 
El till de övre våningarna drogs via innertak i entréhallens södra sida upp till en 
liten inbyggnad vid läktarens södra sida. Därifrån kunde ledningarna dras upp 
längs södra sidan till andra våningsplan. I tornets södra trapputrymme, på andra 
våningsplan och i klockvåningen drogs ledningarna på samma ställe som tidigare 
vilket inte innebar några nya ingrepp. 

Möbler långhus 

Istället för de gamla stolarna i långhuset valde församlingen en stol från Kinnarps 
Jackie (Nordic Care), varannan stol med armstöd och varannan utan. Stolen god-
kändes med tveksamhet från AM och inredningsarkitekt då den upplevdes som 
lite alldaglig men var en favorit hos församlingen på grund av dess sittkomfort. 
Stolen beställdes målad i samma grå färgnyans som de gamla bänkarna och en 
orange/tegelröd ylleklädsel på sittdynan.  

De gamla bänkskärmarna som stått längst fram i kyrkorummet samt två 
bänkgavlar med dörr emellan återanvändes till att skapa en avgränsad plats under 
läktaren för vaktmästaren och för barnvagnar, rullatorer och dylikt. Den främre 
bänkskärmen placerades något indraget under läktaren i tornet, bakom tornbå-
gen. Bänkskärmen samt gavlar och dörrar målades om i samma färg som tidigare 
med linoljefärg från Ottosson. En ny förvaringsmöbel tillverkades till vaktmäs-

Vänster bild visar de nya möblerna i vaktmästarutrymmet under läktarens norra sida och till höger utrymmet 
vid södra sidan. 
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tarplatsen under läktaren med plats för manöverpanel för ljud och ljus och värme 
Möbeln utfördes enligt modell från Stora Köpinge kyrka, något modifierad, och 
målades i samma kulör som den gamla bänkinredningen.  

Ljudanläggning 

Ny ljudanläggning skulle installeras. Installationerna var ännu inte gjorda vid be-
siktning i februari 2018 och omfattas därmed inte av denna rapport.  

Bårhus 

I det före detta bårhuset byggdes ett nytt handikappanpassat WC. Ett schakt togs 
upp i tegelgolvet för avlopp och vatten. Schaktet drog i den underliggande be-
tonggjutningen. Från bårhuset drogs ledningarna ut genom västra väggen. El till 
utrymmet drogs in från kyrkorummet via sakristian. Tegelgolvet lades tillbaka 
ovanpå schakten och fogades om likt tidigare.  

Wc-utrymmet utfördes som en inbyggnad mot södra väggen med regels-
tomme av trä utvändigt klädd med träpanel och invändigt med skivmaterial. Tak 
gjordes av golvspånskiva. Ett tegelaltare med kalkstensskiva revs i samband med 
åtgärderna då detta annars hade hamnat olägligt inne i toalettutrymmet. Beslutet 
togs i samråd med Länsstyrelsen. De nya väggarna målades invändigt med vit 
linoljefärg, vitt kakel på södra väggen och utvändigt i grått och orange, samma 
kulörer som de gamla bänkarna (se materialbeskrivning). WC-utrymmet installe-
rades toalett, tvättställ, belysning, skötbord. En utrymningsskylt monterades över 
norra ytterdörren. Larm i form av nivåvakt till avlopp installerades i korsarmen 
och larm till toalett. 

Bakom wc-utrymmet intill västra väggen skapades ett litet förråd med bland 
annat utslagsvask. Dörrarna till WC och förrådet gjordes som en spegeldörr efter 
förlaga från bänkinredningens spegelindelning. I 

Källare 

Källarväggarna rengjordes från en hård cementputs som ersattes med ny hydrau-
lisk kalkputs och målades i Keim silikatfärg. Betonggolvet skrapades och lagades.  

Arkeologi 

För avlopp till den nya toaletten i norra korsarmen grävdes en septiktank ned 
nordväst om korsarmen. Grävarbetena skedde med arkeologisk övervakning av  
ÖsterlenArkeologi, Lars Jönsson. De arkeologiska fynden bestod i ett par gravar 
samt keramik av typen östersjökeramik från 1100-talet i ett omrört lager. Inga 
iakttagelser som kunde sättas samman med kyrkans byggnadsutveckling gjordes. 
Undersökningsresultaten finns redovisade i rapport 2017:13 Österlenarkeologi 
Lars Jönsson.  
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Bårhuset under renovering. Bilden ovan till 
vänster visar bårhuset före renoveringen sett mot 
nordväst. Bilden nedan till vänster visar bårhuset 
efter renoveringen, sett mot norr.  

Övre högra bilden visar  WC-utrymmet under 
uppbyggnad. Mittersta bilden till höger visar det 
färdiga WC-utrymmet och längst ned till höger 
förrådet sett mot väster.  
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Iakttagelser under arbetet 
Vid putsnedtagning i långhuset samt friläggande av fyllningen under kalkstens-
golvet och bänkkvartersgolvet gjordes en del byggnadsarkeologiska iakttagelser. 
Valvpilastrarna vid långhuset är uppmurade av rött tegel med måtten 25x11x7,5.  
Höjden från tegelpilasterns underkant till kragbandens ovankant var cirka 185 
cm.  

Utifrån stenar intill den nuvarande tornbågens nedre södra sida kan muren 
tidigare varit 60 cm bredare på vardera sidan. Tornbågen breddades på 1896 då 
även en mittpelare togs bort. Läktarens pelare står uppställda på stora stenar. 
Några av dessa kan ha ingått i den tidigare tornbågen. En stor sten ligger intill 
mittkulverten 174 cm norr om tornbågens nuvarande södra sida. Möjligen kan 
stenen ha utgjort fundament för mittpelaren. 

Nordportalens ungefärliga bredd och placering kunder mätas in utifrån 
ojämnheter i murverket på norra sidan. Portalöppningens västra hörn låg 106 cm 
från den västra valvpilastern. Ett utskjutande parti öster om dess västra hörn är 
120 cm brett vilket kan motsvara öppningens igensättning samt troligen även 
portalomfattningen. På södra muren i sydöstra valvtravén var sandstenen frilagd 
och här kunde murverket studeras. Öster om fönstret i denna valvtravé fanns ett 
mycket tydligt avbrott i murverket vilket tolkades som någon form av förtagning 
av 1:e-antikvarie Petter Jansson, Regionmuseet Kristianstad. 

I samband med 1800-talets renovering av kyrkan lades ett golv av viktoria-
plattor i kyrkan. Avtryck av detta fanns kvar i cementgjutningen vilken blev synlig 
efter att de senare golvmaterialen hade rivits. Viktoriaplattorna har haft en storlek 
av 20 x 20 cm. I avtrycket syntes också bokstäverna SCC eller SCG (kanske 
Skånska cementgjuteriet?). Ovanpå nedgången till källaren som tidigare legat intill 
predikstolen låg ännu en ursprunglig trälucka kvar i golvet som underlag för en 
senare cementgjutning. Träluckan var målad i svart och vitt för att imitera golv-
plattorna i långhuset. Golvet har bestått av svarta och vita plattor med diagonal 
läggning och en bård längs sidorna. Se bildnedan. En äldre golvplatta av rött tegel 
återfanns också i golvfyllningen. Golvplattan var kvadratisk och hade formatet 
18x18 cm.  

Avvikelser från arbetshandlingarna 
Placeringen av WC-utrymmet ändrades då arkitekten ansåg att fönstret mot väs-
ter inte borde byggas för. WC-utrymmet placerades istället vid södra väggen. Ett 
utrymme bakom detta kommer då att kunna användas till förvaring av stolar och 
dylikt. Golvet i WC-utrymmet skulle enligt handlingarna läggas med kakel vilket 
utgick. Golv är därmed som tidigare av tegel. Rivningen av ett altare i bårhuset 
utgjorde en avvikelse. Rivningen gjordes i samråd med godkännande av länssty-
relsen.  
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 En lucka som ledde ned till pannrummet i källaren var målad i samma mönster som en äldre golvläggning av 
viktoriaplattor. 

 

 
Blottat murverk i norra långhusmuren. Fönsteröppningarna minskades vid 1900-talets början vilket är synligt som ett 
tegelmurat parti i bilden.  
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Murverk som frilades mot söder. Notera skarven i linje med fönstrets östra kant. Denna bedömdes som betydligt äldre än 
fönstret och tolkades som någon form av förtagning.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Renoveringen av Stora Herrestad har gått smidigt trots den knappa tiden. Fram-
för allt blev läggning av stenen försenad då föreslagen kalksten inte godkändes av 
AM. Arbetena har utförts med hög kvalitet av entreprenören och samarbetet mel-
lan alla inblandade parter har varit mycket gott. Församlingen har också visat stor 
förståelse för de ändringar som har behövts för att bevara och utveckla kyrkans 
kulturhistoriska värden. Stora Herrestads kyrka är en av få kyrkor där en fast 
bänkinredning har plockats bort i långhuset och ersatts med stolar. De frilagda 
golvytorna blev en positiv upplevelse i estetisk bemärkelse. Med en mer sparsam 
möblering följer dock svårigheten att dölja el, värmeinstallationer. Placeringen av 
en IR-deckare för klockringningen är ett exempel på detta. När verksamheten 
flyttar in igen i kyrkorummet kommer man också att behöva dra sladdar till mik-
rofoner, elpiano och dylikt vilket blir svårt att dölja i det öppna kyrkorummet. 
Stolar som inte används behöver förvaras på annan plats än i kyrkorummet för 
att det inte ska se stökigt ut. Det blir en utmaning för församlingen att kunna lösa 
de praktiska problemen så att rummet kan upplevas utan störande moderna till-
lägg och installationer. Förhoppningen är också att de lösa stolarna ska användas 
flexibelt och inte ställas upp i ”bänkrader” som tidigare. En stor vinst genom re-
noveringen av kyrkan är förhoppningsvis mindre fuktvandring i golven och en 
bättre luftkvalitet då miljöfarliga ämnen som fanns i golv och krypgrund har sa-
nerats  
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bort. 

 
Korfönstret sett från norr efter renovering och komplettering av energifönster i en öppningsbar båge.  

Övriga handlingar med relevans för ärendet 
2009-02-11  Klimatmätningar Ramböll Sverige AB, N. Hansson 
2014-05-20 Förfrågningsunderlag, inv. ren.Danewids, N. Hansson 
2014-05-16  rev 2016-11-24, Elhandlingar, Sweco, Lennart Lund 
2014-09-11 Beslut Länsstyrelsen tillstånd till invändig renovering 

433-16773-2014 
2015-03-04 Beslut kyrkorådet att ta bort bänkar i långhuset 
2016-10-31 Tillståndshandlingar Anna Sandberg 
2017-04-26 Ritningshandlingar Anna Sandberg  
2017-01-20  Länsstyrelsens beslut 433-35361-2016 
2017-05-31  Byggmötesprotokoll 1 
2017-06-28  Byggmötesprotokoll 2 
2017-08-22  Byggmötesprotokoll 3 
2017-09-26  Byggmötesprotokoll 4 
2017-10-13  Utlåtande slutbesiktning El Ramböll 
2017-10-13  Utlåtande slutbesiktning bygg Byggrådgivning SC 
---- Rapport 2017:13 Österlenarkeologi Lars Jönsson. 

Lund 2018-02-23 

Kerstin Börjesson 
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Bilder före och efter  

Förutom borttagning av bänkarna gjordes mycket få förändringar i kyrkorummet. Dopfunten flyttades längre 
västerut nedanför triumfkrucifixet på norra väggen.  
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Kyrkorummet före (övre bilderna) och efter renovering (nederst).  
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Materialförteckning 
Golv långhus  OneStone, Belgian blue Belgisk kalksten/marmor  

Format 450 x 950 x 20.  
Putslagning väggar NHL bruk hydrauliskt kalkbruk Målarkalk 
Färg långhusväggar Kalkfärg våt, Målarkalk 
Färg vapenhusvägg Silikatfärg, Keim  
Färg ytterdörr Färgnyans, blandades efter befintlig färg 
Färg innerfönster Färgnyans blandades på plats efter befintlig färg 
Färg bänkar  Linoljefärg Ottosson 

Spegel - varmgrå 
Övriga ytor - umbragrå 
Ram, överliggare - Silvergrå  
Insida samt spegelns list – röd ockra 

Fog stengolv  Hydrauliskt kalkbruk målarkalk 
Färg möbel för 
Manöverpanel mm NCS S 2502-Y, 4050-Y60R, 5005-Y80R 
 
 
 



 
Regionmuseets E-rapportserie 2017 

Kulturmiljö 

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

1. Stora Herrestads kyrka – utvändig renovering, Stora Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014-2016 
2. Bolshögs kyrkogård, Bolshög sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
3. Östra Vemmerlövs kyrkogård, Östra Vemmerlöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
4. Stävie kyrka – fasad- och takrenovering, Stävie sn, AM, Maria Sträng, 2016 
5. Fuglie kyrkogård, Fuglie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
6. Skegrie kyrkogård, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
7. Västra Tommarp, Västra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
8. Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
9. Mariakyrkan, Båstad sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2017 
10. Skånelinjen, Fördjupad inventering, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde, 2016 
11. Örkened kyrkogård, Örkened socken, VP, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017 
12. Västra Hoby kyrka – Invändig omgestaltning, Västra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkoförsamling, AF, Anna Rabow, 2017 
14. Loshult kyrkogård, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
15. Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, Färlöv sn, AM, Johan Dahlén, 2017 
16. Osby kyrkogård, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
17. En axel och fyra vingar – Bröddarps mölla blir körbar igen, Västra Ingelstad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015-2017 
18. Farstorps kyrkogård, Farstorps sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2017 
19. Haga-området i Hässleholm, Hässleholm sn, KU, Maria Johansson, Emelie Petersson, Cissela Olsson, 2017 
20. Skrivaremöllan, Torna Hällestad sn, DK, Anna Rabow, 2017 
21. Skjulet, Torekov sn, AM, Maria Johansson, 2017 
22. Visseltofta kyrkogård, Visseltofta sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2017 
23. Valleberga kyrka, rampanläggning, Valleberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
24. Ballingstorpsgården – arbeten på stallet, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
25. Emmislöv kyrka – utvändig renovering av tornet, Emmislövs sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
26. Häljarps mölla – Finjustering av kronhjul och segel, Tofta sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2017 
27. Norra kapellet i Telleborg, Om- och tillbyggnad 2016, Trelleborg sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2017 
28. Revinge kyrka – utvändig torntrappa, Revinge sn, AM, Maria Sträng, 2017 
29. Helsingborgs krematorium – renovering värme och ventilation, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2016-2017 
30. Återställande av ”Bånken”, f.d. Riksbanken i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2017  
31. Västra Vram kyrka – byte av plåttäckning, V Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017 
32. Ålabodarna vid Ravlunda skjutfält, Maglehem och Ravlunda sn, DK, Emelie Petersson och Anna Rabow, 2017 
33. Den skånska fruktodlingens kulturarv, Landskap, mångfald och tradition, PJ, Cissela Olsson, 2017 
34. Tyringe kyrka, underhållsplan 2017, Finja sn, BAD, Helén Lilja, 2017 
35. Tomelilla Byagårds tak, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2017 
36. Adam & Eva, restaurering av kalkugnar, Bjärsjölagård, Kärrstorps sn, AM, Johan Dahlén, 2017 
37. Loshult kyrka, larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
38. Stora Herrestads kyrka - invändig renovering, St Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014-2017 

 

 



 

 


