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Skånekarta med Råå markerat med svart punkt och Helsingborgs 

kommun färgat i cerise. 

 

Allahelgonakyrkan ligger i norra delen av Råå samhälle söder om Helsingborg stad.  

Skärmbild från Bebyggelseregistret www.bebyggelseregistret.se 
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Inledning 
Utvändig renovering av Allhelgonakyrkan har genomförts under 2017. Arbetena 

har i stort sett utgått från de handlingar som upprättades 2014 efter en okulär 

besiktning i samband med ansökan om Kyrkoantikvarisk ersättning.  

Åtgärderna har sammanfattningsvis omfattat:  

- Takomläggning med byte av papptäckning och läkt samt plåttäckning. 

- Omfogning av kyrkans tegelfasader, förutom koret.  

- Renovering av terrassen med rivning av betongbjälklag och uppförande av 

nytt bjälklag samt omläggning av stenläggning enligt befintligt.  

- Ilagningarna i mur vid terrassen.  

- Ommålning av fönster.  

- Rostskyddsbehandling och målning av järndetaljer; dörrbeslag, trappräcke 

och grind i östra muren. 

Administrativa uppgifter 
Objekt Allhelgonakyrkan Råå 

Fastighetsbeteckning Regementskalken 2 (hus nr 1) 

Socken Raus socken 

Kommun Helsingborg 

Arbetshandlingar Arkitekt Dan Rahmqvist 

Länsstyrelsens dnr 433-17058-2014 Underrättelse om att åtgärderna 

inte kräver tillstånd. 

Regionmuseets dnr L12.30-270-14, 3030 

Beställare Helsingborgs pastorat/Ivan Savic 

Projektledare Rickard Klener, A-konsult 

Konstruktör Paragon AB/Ingvar Ekholm 

Entreprenörer Bygg Sydskiffer AB/ Patrik Wernersson 

Underentreprenör Plåt Plåt och hantverk i Halmstad/Andreas Anderberg 

Entreprenör El Elbolaget Syd i Helsingborg AB 

Antikvarisk expertis Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 

 Skåne genom Maria Sträng  

Besiktningsman Anders Bondesson, A-konsult 

Projekttid April – November 2017 

Slutbesiktning 2017-11-09 och eftersyn 2017-11-23 

Bidrag Kyrkoantikvarisk ersättning 

Rapportgranskning Kerstin Börjesson, Regionmuseet 
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Kulturhistoriskt skydd 
Allhelgonakyrkan skyddas genom Kulturmiljölagens 4 kap om Kyrkliga kultur-

minnen. Väsentliga förändringar på kyrkobyggnader uppförda före 1940 ska till-

ståndsprövas av länsstyrelsen för att se till att förändringen tar hänsyn till de kul-

turhistoriska värdena. I detta fall gjorde Länsstyrelsen bedömningen att åtgärder-

na inte skulle påverka byggnadens kulturhistoriska värden och bedömde att det 

inte krävdes tillstånd enligt Kulturmiljölagen. Om förutsättningarna skulle 

komma att ändras skulle åtgärderna på nytt behöva tillståndsprövas.  

Byggnaden är upptagen i kommunens bevarandeprogram för Råå från 1991 

under kategorin ”särskilda byggnader av samhällshistoriskt intresse”. Byggnaden 

är därmed värderad som kulturhistorisk bebyggelse vilket ger den ett skydd i 

Plan- och bygglagens 8 kap.  

Om objektet 
Allhelgonakyrkan ligger i Råå samhälle i södra delen av Helsingborg. Kyrkan är 

belägen strax norr om den gamla bykärnan vid Råå fiskeläge. Norr om kyrkan 

ligger gamla prästgården, ett tvåvåningshus i funkisstil från 1930-talet och ytterli-

gare norrut Råå kyrkogård som anlades i en första etapp under 1880-talet. Åt 

övriga håll omges kyrkan framförallt av bebyggelse med flerfamiljshus från mit-

ten av 1900-talet. Kyrkobyggnaden uppfördes som Raus församlingshus med 

kyrkosal efter ritningar av arkitekten Oskar Persson från 1928. Byggnaden är 

uppförd med brunrött helsingborgstegel ursprungligen murat med ett gulbeige 

fogbruk i mönstermurning (blixtförband) och med rusticerande hörn och dörr-

öppningar. En utvidgning bestående av två längor mot väster byggdes 1961. Sam-

tidigt tillkom sakristian på kyrkans södra sida. Tillbyggnaderna uppfördes efter 

ritningar av arkitekten Arnold Salomon-Sörensen. I samband med utvidgningen 

av koret åt söder byggdes även terrassen om. Skorstenen på norra gaveln fanns 

ursprungligen på byggnaden men även den byggdes till när församlingshemsdelen 

kom till. 

Bakgrund/skadebild 
Taktäckningen med lertegelpannor och kopparplåttäckning var i behov av en om-

läggning i sin helhet. Inga allvarliga skador såsom läckage hade uppstått men un-

dertak av råspont, takpapp och läkten hade gjort sitt. När taket senast lades om är 

oklart men sannolikt gjordes det i samband med tillbyggnaden av kyrkoanlägg-

ningen 1961.   

Fogar på fasaden var i behov av en totalrenovering. Ilagningar hade utförts 

sporadiskt på olika delar av fasaden och med olika typer av fogbruk. Det gjorde 

att mönstermurningen hade suddats ut på sina ställen och tappat sin helhetsver-

kan. 
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Kyrkobyggnaden har haft problem med läckage i terrassen sedan en lång tid 

tillbaka. Terrassen byggdes om 1961 och uppfördes då som ett betongbjälklag 

med järnbalkar. Konstruktionen har haft tekniska problem från början och släppt 

igenom vatten som orsakat stora fuktproblem och rostskador på balkarna. Vid 

trappan upp till kyrkobyggnadens huvudentré hade akuta åtgärder utförts för att 

stabilisera terrassen temporärt. 

Utförda åtgärder 

Tak 
Gängse renovering av tak med ny takpapp och ny läkt. Den nya läkten är något 

tjockare än den gamla för att tillgodose dagens krav vilket gör att tegeltäckningen 

bygger upp något mer än tidigare. Det har medfört att en del plåtarbeten har fått 

anpassas och fått nya detaljlösningar, t ex vid takfönstren. I övrigt har plåtarbeten 

utförts lika befintligt och det ursprungliga utförandet. Merparten av tegelpan-

norna har kunnat återanvändas. Ett mindre parti nya pannor, delvis begagnade, 

har använts. Nockpannorna har lagts i kalkbruk likt befintligt.  

Plåtinklädnad och träkonstruktion på klocktornet undersöktes. Övre delen 

visade sig vara i gott skick och kunde bevaras. På ett par ställen har falsarna tätats 

med förstärkt gummi vilket möjliggjorde ett bevarande av plåtbeklädnaden på 

den övre delen i sin helhet. Nedre delen av klocktornet har fått ny kopparplåt och 

bakom plåten har en del av brädpanelen bytts ut.  

Hängrännan på norra takfallet har byts ut mot ny i kopparplåt. I övrigt har 

befintliga rännor kunnat behållas. Nya täckningar av hörnkedjorna har utförts i 

likhet med äldre utförande (som fanns bevarad på den äldre delen av kyrkobygg-

naden). 

Rötskadade partier av takfoten har bytts ut mot nytt, friskt virke och be-

handlats med brunpigmenterad oljelasyr likt befintligt.    

Fasad 
Fasadrenoveringen har utförts i enlighet med handlingarna med ett par tillägg. 

Samtliga fogar på kyrkodelen förutom sakristian har skrapats ned och nya fogar 

har strukits. Det nya fogbrukets sammansättning och kulör har tagits fram av 

Målarkalk i samråd med arkitekt och antikvarie. Ambitionen var att gå tillbaka till 

den ursprungliga kulören som hade en mer gulbeige ton än den sentida som fått 

en mer gråbeige ton. Provstrykning med tre variationer utfördes och bedömdes. 

Som fogbruk användes Naturligt Hydrauliskt kalkbruk (NHL) i kulör nr 20210.  

Raka valv med inmurad järnbalk ovan 16 fönster var i dåligt skick. Balkarna 

frigjordes men de visades sig vara i så gott skick att de inte behövde bytas ut. Jär-

net rengjordes och rostskyddsmålades innan de murades in. De två yttersta på 
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nedre våning på östra gaveln är sekundära och visade sig inte ha samma kon-

struktion och saknade därmed järnbalk i överkanten. 

Skorstenen på norra fasaden var i mycket dåligt skick och fogbruk saknades 

helt på stora partier. Omfogning av skorsten ingick inte i handlingarna men vid-

gjordes likt övrigt murverk. 

Ventilationsöppningar i fasaden har rensats från fågelbon och annat skräp. 

Bakom de vertikalt ställda murstenarna har ett nät placeras. Stenarna kapades 

något för att kunna placera nätet längre ut mot fasaden och hindra nya bobyggen. 

Samtliga fönster, bågar och karmar, i fasaden har rengjorts och målats ut-

vändigt med vit linoljefärg (NCS S0502-Y) likt befintlig. Källarfönster har likaså 

målats utvändigt men i brun linoljefärg (NCS S7010-Y50R) likt befintligt. Samt-

liga fönsterbleck (kopparplåt) har bytts ut mot ny koppar som har målats med 

svart linoljefärg. Troligen var samtliga bleck obehandlade från början men enligt 

entreprenören fanns spår av svart färg på samtliga utom på två fönster (i nord-

västra delen av kyrksalen).    

Terrass 
Målsättningen med renoveringen av terrassen har varit att få den tekniskt funkt-

ionsduglig och hållbar med en väl fungerande vattenavrinning samtidigt som ter-

rassens befintliga utseende återställdes. Samtliga ytligt synliga material, både ut-

vändigt och invändigt, har återmurats med återanvända stenar, dels kalkstenar och 

dels betongtegel, och med fogning likt befintligt. Däremot har terrassens kon-

struktion uppförts med nytt tätskikt av plastfolie och armerad betong samt med 

fall i enligt med dagens krav. Ny ljusbrunn har tagits upp i terrassens sydöstra del.      

Avvikelser från handlingarna 
Skrapgaller framför båda entréerna har rengjorts och målningsbehandlats i stället 

för att bytas ut mot nytillverkade. 

Två små fönsteröppningar i de västra takfallen har satts igen. På grund av 

öppningarnas placering, intill en ränndal och intill skorstenens mur, menade ent-

reprenören att de försvårade takfallets vattenavrinning och riskerade fuktinsläpp 

på vinden.      

Kulturhistorisk bedömning 
Renoveringen har utförts med god hänsyn till byggnadens kulturhistoriska vär-

den. Entreprenören har använt metoder och material som är anpassade till bygg-

naden såsom föreskrivs i underhållsplanen för kyrkan.  
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Handlingar med relevans för ärendet 
2008-11-17 Underhållsplan Allhelgonakyrkan, Råå, Wikerstål arkitekter 

2014-06-15 Kortfattad Arbetsbeskrivning, Dan Rahmqvist Arkitektkontor 

2014-07-25 Underrättelse om ansökan om underhållsåtgärder på Allhelgonakyrkan i 

Råå, Helsingborgs kommun, ej tillståndspliktliga åtgärder, Länsstyrelsen 

Skåne/Jonas Haas 

2017-04-11 Protokoll, Byggmöte/Startmöte 1, A-konsult 

2017-05-01 Bygghandlingar: A-ritningar, A-10 Bild och beskrivning; A-11 Be-

skrivning kyrkan; A-13 Befintliga bilder; A-14 Befintliga bilder; A-15 

bottenplan; A-16 fasader; A-17 fasader, Dan Rahmqvist Arkitekt-

kontor 

2017-05-01 Bygghandlingar: K-ritningar, K1-A Bjälklag över källare/terrass (del 

av); K2-A Terrassplan; K3-A Sektioner, Ingvar Ekholm Paragon AB 

2017-05-02 Protokoll, Byggmöte 2, A-konsult 

2017-05-23 Protokoll, Byggmöte 3, A-konsult 

2017-08-22 Protokoll, Byggmöte 4, A-konsult 

2017-09-05 Protokoll, Byggmöte 5, A-konsult 

2017-09-26 Protokoll, Byggmöte 6, A-konsult 

2017-10-10 Protokoll, Byggmöte 7, A-konsult 

2017-10-24 Protokoll, Byggmöte 8, A-konsult 

2017-11-17 Utlåtande efter slutbesiktning 1, SB:1, 2017-11-09 Tak-, terrass- 

och fasadrenovering på Allhelgonakyrkan, Regementskalken 2, Helsing-

borg, Anders Bondesson A-konsult 

2017-11-29 Antikvariskt intyg Renovering tak, fasad och terrass, Allhelgonakyrkan 

i Råå, Raus socken, Helsingborgs kommun Maria Sträng, Regionmu-

seet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

Lund 2017-12-01 

Maria Sträng 
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Bildbilaga 
      

 

Fasaderna är murade i blixtförband som ger ett karaktäristiskt sick-sack-mönster. Med tiden och ilagningar har fogbruket tappat 
sin ljusbeiga färg vilket gör att mönstret suddas ut på sina ställen (se t ex partiet under fönster längst upp). Östra gavelfasaden 
inför renovering, juni 2017. 

 

Fasaden efter renovering fogad med bruk i ursprunglig kulör. Med de ljusare fogarna blir blixtförbandets sick-sack-mönster tydli-
gare.   
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Till vänster: västra takfallet med klocktornet före renovering. På bilden syns även skorstenen, bredvid den finns ett litet vindsföns-
ter som sattes igen under renoveringen. Vindsfönstret närmast i bilden har behållits. Till höger: vy från sydöst under renovering. 

 

Västra takfallet vid norra gaveln med skorstenen. Skorstenen fanns ursprungligen på byggnaden men byggdes till samtidigt som 
kyrkobyggnaden byggdes till med församlingshemsdelen. Fogbruket var i mycket dåligt skick och saknades helt på vissa partier. 
Skorstenskronan var också i behov att muras om. På bilden syns ett av de vindfönster som sattes igen under renoveringen. Entre-
prenören bedömde att fönsteröppningen skulle försvåra vattenavrinngen och därmed riskera att orsaka takläckage. 
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I mötet mellan långhuset och korets tak var plåten infälld i fogarna genom trappning. I princip har allt plåtarbete utförts likt 
befintligt. Har det funnits behov av ett annat utförande av tekniska skäl har utförandet godkänts av medverkande antikvarie.  

 

På långhusets sydvästra hörnkedja fanns plåttäck-
ning med det ursprungliga utförandet bevarat. Nya 
täckningar på byggnadens hörnkedjor utfördes likt 
denna lösning. 
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Plåtarbeten mellan kyrkorummet och sakristian med den smäckra utformningen bibehållen efter renovering, oktober 2017. 

 

På klocktornet är den ursprungliga plåttäckningen bevarad med mycket fint utarabetade plåtdetaljer med former från den klas-
siska arkitekturen. Blir det nödvändigt framöver att göra ny inklädnad ska plåtdetaljerna tas tillvara och om möjligt återanvän-
das alternativt användas som mall för nytillverkning.  
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Takkupa mot norr under renoveringen, augusti 2017. Takkupan var inklädd med kopparplåt och dekorerad som en tempelgavel 
med pilastrar som flankerar fönstret och ett triangelformat fält (fronton)inramat med lister som pryder fönstret. Takkupan i södra 
takfallet hade samma utförande.   
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Detalj på plåtintäckningen där dekorativ list saknades. Ny tillverkades likt befintlig på högra sidan (se bild nedan).  

 

Plåtdekoration på högra sidan. Plåtlisten satt ovanpå plåtintäckningen och var intakt men bedömdes inte kunna återanvändas.  
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Takfönster i södra takfallet före renoveringen.  

 

Takkupan efter renoveringen.  
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En av alla ventilationsöppningar som var igensatta med fågelbobyggen. De lodräta stenarna avlägsnades och öppningen rensades 
och satte sedan igen med ett finmaskigt nät. Därefter murades stenarna tillbaka och fasadens utseende bevarades. 
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Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF – antikvarisk förundersökning FU – arkeologisk förundersökning PJ – projektrapport 
AM – antikvarisk medverkan KA – kulturhistorisk analys UN – arkeologisk undersökning 
AU – arkeologisk utredning MD – murverksdokumentation BD – byggnadsdokumentation 
DK – dokumentation, övrigt OU – osteologisk undersökning BAD – byggnadsarkeologisk 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, och 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 och 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, Loshult sn, 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. Örumshuset – tak och invändiga arbeten, Hörups sn, AM, Anna Rabow, 2017 
41. Röke kyrka, Röke sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
42. Takomläggning och fasadrenovering av f.d. Posthuset i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 

2017 
43. Maglehems kyrka – bänkar, pannrum och el, Maglehems sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
44. Östra Nöbbelöv – utvändig renovering, Östra Nöbbelöv sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
45. Kvistofta kyrkogård, Kvistofta sn, VP, Rebecca Olsson, 2017 
46. Bårslöv kyrkogård, Bårslövs sn, VP, Rebecca Olsson, 2017 
47. Allhelgonakyrkan Råå – renovering tak, fasad och terrass, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2017  

 



 

 


