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Översiktskarta Maglehems kyrka. Maglehem är en kyrkby som ingår i Kristianstad kommun. Byn ligger nära Brösarp och 
Degerberga. Förbi byn går Ystadsvägen.  Skärmdump från bebyggelseregistret.  
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Sammanfattning av utförda åtgärder 
Den invändiga renoveringen av bänkkvarteren i Maglehems kyrka påbörjades 
under våren 2017 och pågick fram till juni samma år. Det huvudsakliga arbetet 
bestod av: 

 Byte av det befintliga bänkkvartersgolvet i kyrkorummet.  

 Diverse elarbeten både inne och utanför kyrkan. Elinstallationer för vär-

mecentral, belysning och geoenergianläggning. Borrning för bergvärme.  

 

Under arbetets gång tillkom även:  

 Borttagning av två bänkrader, nedsänkning av trägolvet vid detta område 

till samma nivå som klinkergolvet.  

 Installation av nytt pannrum i tidigare pentryt, flytt av pentry till motsatt 

sida.  

 Flytt av textilförvaring till orgelläktaren. 

Administrativa uppgifter 
Objekt   Maglehems kyrka 
Socken   Maglehem, 1087 
Kommun   Kristianstad 
Arbetshandlingar 2016-11-11, Danewids ingenjörbyrå AB 

2016-11-11, Elkonsulten JPAB 
Länsstyrelsens diarienummer 2014-10-10, 433-17217-14 
   2015-12-16, 433-34004-15 
   2017-03-29, 431-8776-17 

Regionmuseets diarienummer K12.30-381-14, 1087 
Byggherre/beställare Degeberga-Everöds församling 
Entreprenör   Sydbygg i Skåne AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Linn Ljunggren 
Byggnadstid Våren 2017-01-24 – 2017-06-15 
Slutbesiktning 2017-06-15 
Bidrag KAE 
Rapport granskad av Åsa Eriksson Green 
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 
Kyrkan uppfördes under 1200-talet och bestod då av långhus och rakavslutat kor. 
Kyrkans torn tillkom under 1300-talet. Under 1400-talet valvslogs kyrkan och ett 
vapenhus uppfördes. Kyrkan dekorerades även med kalkmålningar av Vittskövle-
gruppen. Kyrkan förändrades invändigt år 1604 då de sex gamla valven ersattes 
med de tre nuvarande. Kyrkorummet fick även en fast inredning med altare, al-
taruppsats och predikstol samt att fönstersättningen ändrades. 1725 sattes slutna 
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bänkar med bänkkvartersgolv av trä i kyrkan. Nykyrkan (korsarmen i norr) anla-
des under 1760. År 1781 dekorerades vissa fönsteromfattningar i kyrkan med 
draperimåleri. Kyrkan genomgick en större förändring år 1832 då vapenhuset 
revs och ersattes med ett nytt. En ny läktare i långhusets västra del ersatte läkta-
ren från 1600-talet. Den nuvarande bänkinredningen i Maglehems kyrka är från 
1910 efter förlaga från bänkarna i Östra Vemmerlövs kyrka. Bänkarnas färgsätt-
ning är från år 1958. Vid in- och utvändig renovering år 1996 togs de två bakre 
bänkraderna under orgelläktaren bort för att göra plats åt en läktarunderbyggnad. 
Bänkkvartersgolvet byttes också vid detta tillfälle. 

Skyddsföreskrifter enligt KML 
Maglehems kyrka skyddas som kyrkligt kulturminne enligt Kulturmiljölagen. 

Detta innebär enligt KMLs 4 kap. 2 § ”Kyrkobyggnader och kyrkotomter ska vårdas och 

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

inte förvanskas.”  

Skadebild/Motiv till åtgärder 
Vid undersökning av kyrkan under 2000-talet upptäcktes att värmerören under 

golvet inte hade varit isolerade samt att ledningar inte varit gnagarsäkrade. Vid 

undersökningar kunde det också konstateras att det fanns mycket organiskt skräp 

under bänkkvarteren som skulle behövas tas bort. Det fanns även ett visst pro-

blem med fukt i kyrkan. De norra och nordvästra delarna av kyrkan var mest 

drabbade. En kombination av hög luftfuktighet, dålig cirkulation och uppvärm-

ning skulle riskera att utrymmena under bänkarna blev grogrund för mögel. Ar-

betet gjordes också för att få bättre värmeförsörjning i kyrkan.  

 

 

Foto, okänt datum. Kyrkorummet sett från väst mot öst. 
Källa: RAÄ 

Foto, okänt datum. Kyrkan från sydöst. Källa. RAÄ 
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Utförda åtgärder 

Bänkar och golvarbeten 

I kyrkorummet avlägsnades alla bänkarna med försiktighet. Bänkarna i befintlig 

kulör med linoljefärg innan de monterades tillbaka. Vid återplacering av bänkarna 

avlägsnades fotstöden som inte var ursprungliga) pga. tekniska skäl. Det befint-

liga golvet revs och ersattes med nytt. Under bänkkvarteret, på uppmurat tegel, 

lades nya ekreglar. Innan det nya golvet lades mögelsanerades området med 

Boracol 20 och värmeledningarna isolerades. I det nya golvet sattes fyra inspekt-

ionsluckor med infällda hållare av mässing. Golvet såpskurades. 

Elarbeten 

I samband med bänkrenoveringen skedde en del elarbeten. I samband med bänk-

renoveringen förnyades värmesystemet. Borrning efter bergvärme gjordes, med 

arkeologisk medverkan. Ny värmepump och styr- och reglersystem sattes in. Alla 

eldragningar har gjorts i befintliga kulvertar. Elcentralen är placerad i ett förråds-

utrymme i vapenhuset. Eldragningar gjordes i befintliga kulvertar. I förrådsut-

rymmet i vapenhuset placerades elservice.  

Golvet innan det revs bort, golvet låg i en annan riktning än den ursprungliga efter renoveringen 1996. Riktningen åter-
ställdes vid denna renovering. Foto: Sydbygg AB 

Översikt av kyrkorummet efter bänkar och golvet tagits 
bort.  

Översikt av kyrkorummet efter arbetet var slutfört.  
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I korvalvet placerades en ny armatur, mittemot altartavlan. Genom att använda 

befintliga hål och fästa armaturen ovanpå en tidigare infästning behövde inga nya 

ingrepp göras som skulle kunna skada korets kalkmålningar. Utöver detta förnya-

des en del gamla eldragningar där det fanns möjlighet att göra så. Vissa utgick 

pga. problem med tillgänglighet och arbetsmiljö.  

 

Iakttagelser under restaureringen 

Målerirester 

I samband med borttagning av ytskiktet i före detta pentryt (nuvarande pann-

rummet) framkom tunna, röda, målade linjer, liknande kvader- eller bröstnings-

målning. Det kan även vara rester från tidigare placering av bänkar intill väggen. 

Målningarna är troligast 1800-tal då kvadermålning var vanligt under denna pe-

riod. De är inte äldre än 1760-tal då det är den period då korsarmen anlades. Må-

leriet förekom på både östra och lite på västra väggen. Dock ej på norra. I samtal 

med alla parter dokumenterades målningsrestern och målades över med kalkfärg 

efter ok från länsstyrelsen. Det finns möjlighet att i framtiden ta fram dem igen 

om man skulle vilja. Fotodokumentation finns i bilagan till denna rapport.  

Arkeologi 

För mer information kring de utvändiga grävarbetena se arkeologisk rapport från 

Sydsvensk Arkeologi som var medverkande arkeologer.  

Avvikelser från arbetshandlingar 

Bänkborttagning 

Under arbetets gång kom en önskan från församlingen upp om att ta bort de två 

främsta bänkarna i den södra delen av kyrkan. Anledningen är att skydda inventa-

rierna (predikstolen) då området framme vid altaret är mycket begränsat och kyr-

kans piano riskerade att stöta till predikstolen pga. det trånga utrymmet. Tanken 

Grävarbeten pågick under arbetet. Efter allt var klart synds endast kontrolllocket.  
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var även att skapa bättre tillgänglighet genom att rullstolsplatser kunde placeras 

längst fram istället för mitt i gången.  

De två främre bänkraderna togs bort och golvet där bänkarna stått sänktes till 

nivå med stengolvet. Det sänkta bänkkvarteret såskurades likt övriga bänkgolv. 

Tillstånd för denna komplettering gavs via mail från länsstyrelsen 2017-03-28. 

Inredning av nytt pannrum 

De ursprungliga planerna var att pannrummet i källaren skulle renoveras och 

återanvändas. Men pga. att taket rasade under arbetet 2017 blev det källarrummet 

oanvändbart. Istället togs ett förslag fram av stiftsingenjör Andreas Månsson att 

anlägga ett nytt pannrum i det tidigare anlagda pentryt. Det man gjorde var att 

gjuta en betongplatta i det tidigare pentryt genom att först placera ut en fiberduk 

på marken, lägga ut ett tunt lager makadam (7-10 cm) för att sedan gjuta betong 

med maxtjocklek på 10 cm.  Anledningen till att pannrummet fick gjuten botten 

är för att rummet ska fungera ihop med vattenberedare och värmepump.  I mail-

utbyte med stiftsingenjören lyftes argumentet ”Ett trägolv med plastmatta är inte att 

rekommendera eftersom plastmattan inte kan andas = mögelproblem under plastmattan. Ingen 

plast läggs under betongen vilket innebär att viss markfukt kan diffundera upp ”andas” genom 

betongen. Makadamlagret motverkar dock fuktvandring via kapillärkraft.” Det gamla 

pannrummet fylldes igen med makadam, sand och grus. I det nya pannrummet 

byggdes en ställning för att fästa den nya elektroniken för att undvika åverkan på 

murarna. Fästning av sladdar gjordes i befintliga hål eller i väggen som byggdes 

Den färdiga nedsänkningen av golvet. Nu finns gott om plats mellan predikstolen och bänkarna.  
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1996. Pentryt flyttades till orgelunderbyggnaden på den västra sidan av nykyrkan. 

Vattendragning gjordes inom den befintliga kulverten och trägolv lades i utrym-

met. Tillstånd för detta gavs av länsstyrelsen 2017-03-27 via mail. Tillstånd för 

övertäckning av fornlämning gavs 2017-03-29. 

Flytt av textilförvaring 

Vid arbetena flyttades kyrkans textilförvaring till orgelläktaren och placerades 

med distans från ytterväggen för att undvika skadligt mikroklimat, dvs. fuktpro-

blem. Tillstånd för detta gavs av länsstyrelsen 2017-03-27 via mail. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Samtliga åtgärder är väl utförda och har på ett varsamt sätt bidragit till byggna-

dens fortlevnad. Renoveringen av bänkkvarteret har utförts med hänsyn till dess 

kulturhistoriska värden. Att kyrkan underhålls är av största betydelse för bibehål-

lande av de kulturhistoriska värdena även i framtiden. 

Då det nya pannrummet placerades inom befintlig underbyggnad och av-

skärmades från kyrkorummet påverkas inte kyrkans karaktär. Istället upptäcktes 

underliggande målningar som kunde dokumenteras.   

Det nya pannrummet, tidigare pentry.  Textilförvaringen ör numera flyttad till orgelläktaren.  
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Den ändrade placeringen av textilförvaringen är positiv då den placerades med 

distans från väggen på mer välventilerad plats än tidigare.  

 

Övriga handlingar med relevans för ärendet 
2005-09-02   Vård- och underhållsplan Maglehems kyrka, Ponnert arkitekter AB 

2016-11-11  Arbetsbeskrivningar Maglehems kyrka, Danewids ingenjörsbyrå AB 

2016-11-11  Tekniskbeskrivning VVS, Tyréns AB 

2016-11-11 Nya elinstallationer inom Maglehems kyrka (inklusive ritningsmaterial), 

JPAB 

2017-02-17 Antikvarisk konsekvensbeskrivning bänkborttagning, Linn Ljunggren, 

Regionmuseet Kristianstad 

2017-03-24  Antikvarisk konsekvensbeskrivning nytt pannrum, Linn Ljunggren,  

Regionmuseet Kristianstad 

 

 

2017- 10-30, Kristianstad 

Linn Ljunggren 
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Bilagor 

Fototillfälle när färgen först kom fram. Foto från nuvarande 
pannrummet.  

Fototillfälle när färgen först kom fram. Foto från nuvarande 
pannrummet.  

Målningen går i raka linjer med rektangulära former, förutom den gula böjen på högra sidan av fotot. Detta foto är på den 
östra väggen av pannrummet.  

Närbild på måleriet, som har en skiftande färg av rostrött och lätt rosa.  
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I det nuvarande pentryt (som var förrådsutrymme innan) är linjerna inte lika tydliga och det framkom aldrig någon gul böj 
som i det motsatta rummet. Detta foto är från den västra sidan av det nuvarande pentryt.  
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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 Svens-

son, 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, 2015-2017 
39. Brytestuga i Spjutseröd, Perstorps sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
40. Agusastugan, Andrarums sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
41. Röke kyrka, Röke sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
42. Takomläggning och fasadändring på f.d. Posthuset i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2017  
43. Maglehems kyrka, bänkar, pannrum och el, Maglehems sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 

 



 

 


