
 
 

 

 
 2018:12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Näsums kyrka  
– Utvändig renovering 

 
Antikvariska medverkan, 2017 

 
 
 

Linn Ljunggren 

 

 

xxx 



 
 
 

 

  



 
 

 

Rapport 2018:12 
 
 
 
 
 
 
 

Näsums kyrka 
- Utvändig renovering 

 
Antikvarisk medverkan, 2017 

Näsum socken, 1097  
Bromölla kommun 

Skåne län 
 

Linn Ljunggren 



 

Regionmuseet Kristianstad 
Landsantikvarien i Skåne 
 
Kristianstad 
Box 134, Stora Torg 
291 22 Kristianstad 
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02 
 
Lund 
Tomegapsgatan 22 
223 50  Lund 
 
www.regionmuseet.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2018 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne 
Rapport 2018:12  
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsfoto: Kyrktornet efter renoveringen 
Kartproduktion: Linn Ljunggren 
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 

  



 
 

 

Näsums kyrka – Utvändig renovering 
 

Innehåll 
Sammanfattning av utförda åtgärder 5 

Administrativa uppgifter 5 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 5 

Skyddsföreskrifter enligt KML 6 

Skadebild/Motiv till åtgärder 6 

Utförda åtgärder 7 

Fasad 7 

Tak 8 

Övrigt 8 

Rivning av skorsten 8 

Förgyllning av kors, tornspira och dekorationer 8 

Fönster och dörrar 8 

Iakttagelser under restaureringen 9 

Avvikelser från arbetshandlingar 9 

Färgtypsbyte 9 

Läckage invändigt 9 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 10 

Övriga handlingar med relevans till ärendet 10 

 
 



 

Karta över Skånes kommuner.  

Bromölla kommun är markerat i beige och den röda 
kanten markerar Näsum distrikt.  

 
Figur 1 

 
Del av Näsum med kyrkan utpekad.  
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Sammanfattning av utförda åtgärder 
Efter en sen start och ett förlängt beslut kom den utvändiga renoveringen av 
Näsums kyrka till skott. Den utvändiga renoveringen av Näsums kyrka påbörja-
des under 2017 och pågick fram till början av 2018. Det huvudsakliga arbetet 
bestod av: 

 Lagning, putsning och målning av fasaden. 

 Målning av dörrar, fönster och ljudluckor.  

 Förgyllning av olika detaljer. 

 Byte av söndriga kalkstenssolbänkar.  

 Rivning av skorstenen. 

Administrativa uppgifter 
Objekt   Näsums kyrka 
Socken   Näsum, 1097 
Kommun   Bromölla 
Arbetshandlingar 2016-11-07, Danewids ingenjörsbyrå AB 
Länsstyrelsens diarienummer 433-71924-08 

Regionmuseets diarienummer K12.30-20-17, 1097 
Byggherre/beställare Bromölla pastorat 
Entreprenör   Rosebergström & son AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Linn Ljunggren 
Byggnadstid 2017-03-17 – 2017-11-22 
Slutbesiktning 2017-11-22 
Bidrag KAE 
Rapport granskad av Åsa Eriksson Green 
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 
Näsums kyrka har haft två föregångare. En medeltida kyrka och en som uppför-

des på 1700-talet. Den nuvarande kyrkan stod färdig år 1871. Ursprungligen var 

kyrkan målad i en ockragul kulör och hade ett tjärat papptak.  

Under 1930-talet ersattes papptaket med kopparplåt, fasadens gula yta put-

sades över och vitmålades samt nytt värmesystem installerades. I samband med 

saneringsåtgärder 1950 i tornets träbjälklag passade man på att lägga om torn- 

och långhustaket med ny kopparplåt. Exteriört genomgick kyrkan ytterligare en 

renovering 1990 då man gjorde putsarbeten, avfärgning av fasaden, förgyllning av 

kröndekorationerna mm. En tillgänglighetsanpassning gjordes på kyrkan under 

2010-talet då man anlade en ramp på norra sidan. 
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Skyddsföreskrifter enligt KML 
Näsum kyrka skyddas som kyrkligt kulturminne enligt Kulturmiljölagen. Detta 

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

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

förvanskas.”  

Skadebild/Motiv till åtgärder 
Kyrkans ytskikt var i behov av underhåll. På fasaden fanns sprickor i den yttre 

putsen, på sina ställen ner till den underliggande gula putsen. På fasaden fanns 

även en del synliga, illa utförda lagningar. Utmed takfoten fanns putsskador, spe-

ciellt vid utkastarna, då avvattningen var bristfällig. Fasadens var avfärgad med en 

tät färg på vissa ställe. 

På tornets övre del fanns alger. Plåtinfästning tillhörande de förgyllda deko-

rationerna var mycket rostangripna och i utkastarnas fanns hål och dåliga lag-

ningar. Lutningen på fotrännan var dåligt vinklad. Från enstaka stuprör fanns 

läckage. 

Kyrkans fönster och dörrar var i behov av underhåll, det fanns även rötska-

dor på tornluckorna. På fönstren fanns synliga rostangrepp och kittsläpp. Flera av 

kalkstenssolbänkarna var kraftigt vittrade med underliggande putsskador. Skor-

stenen var illa däran med vittrade stenar och fog samt med rost på räckesinfäst-

ningarna. Skorstenen var inte heller längre i bruk.  

Kyrkan innan den yttre renoveringen 

På vissa delar syntes den underliggande gula putsen.  

En avvikande lagning på långhuset. 

Kors och spiror var i behov av underhåll. 
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Utförda åtgärder 

Fasad 
I samband med påbörjad rengöring av kyrkans fasad blev det tydligt att putsen 

satt sämre än förväntat. På tornet satt putsen bättre, medan den på långhuset 

kunde ramla ner i stora sjok. Vid undersökning av fasadputsen gick det att se al-

ger och annat organiskt material fäst på den underliggande putsen. Vid en tidi-

gare renovering har fasaden sannolikt inte rengjorts ordentligt innan den putsats 

över. Detta kan ha orsakat problemen som fick tacklas i denna renovering. Främst 

på långhuset blev det omfattande omputsningar och delar av frisen vid takfoten 

behövde lagas.  

Vid undersökning av putsen framgick att det huvudsakligen var kalkputs på 

långhuset, men att det fanns lagningar av betong, bl.a. kring plåtdetaljerna vid 

fönstren. Dessa lagningar fick huggas bort. På tornet var putsen huvudsakligen 

ett b-bruk och kring ankarjärn fanns ren betong. På tornet gjordes algbekämp-

ning.  

Totalt blev det ca 600 m² som lagades. Material som använts på fasaden var 

grundbruk från Målarkalk St Astier NHL 1:1,5 0-4mm och stockningsbruk St 

Astier NHL 1:2 0-4 mm, St Astier NHL 1:2,5 0-1 mm.  

Efter lagningarna var färdiga avfärgades fasaden på låghuset med pigmente-

rad Målarkalk traditionell kalkavfärgning (motsvarande NCS 0502-Y, kulör pk 7102). 

Tornet målades med Keim puurkristalat (kulör NCS 0502-Y). Olika färgtyper valdes 

då långhuset putsades med ren kalkputs, medan huvudsakligen tornets fasad be-

stod av ett b-bruk som inte kunde målas med en ren kalkfärg. Kulörerna mat-

chade dock varandra i slutändan.  

Stora delar av putsen togs ner. Lagningar på gesimsen. 

Pågående arbete med putsen. Putsen på tornet var hårdare än på långhuset.  
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Tak 
Taket krävde endast delvis lagning. På torn, långhus och sakristian gjordes lag-

ningar av hål i skivtäckningen samt byte av enstaka skivor. Runt kyrkans takfot 

sattes ny underlagspapp och lades ny plåt.  

Det sattes åtta stycken stänkbeslag på ovansidan av fotrännan för att för-

hindra skvätt från regn. Det gjordes nya hängskivor, som drogs upp mot murver-

ket och försågs med putskant. Utkastarna och trattarna byttes.  

Det diskuterades huruvida man skulle förpatinera den nya kopparplåten el-

ler ej. Beslutet togs att låta kopparen åldras i sin egen takt.   

Övrigt 

Rivning av skorsten 

Efter rivningen av skorstenen lagades taket med ny råspont, papp samt ny plåtav-

täckning med skivtäckning som integreras med det befintliga plåttaket på sakri-

stian.  

Förgyllning av kors, tornspira och dekorationer 

Spira, fialer och kors förgylldes med bladguld, kulör Rosenobel – Transportguld 23.75 

Carat. Före förgyllning rostskyddsbehandlades samtliga infästningar och ca 50 

infästningar byttes mot rostfri skruv med platt skalle.  

Under arbetets gång skedde skadegörelse på tornets spira då någon satt ett 

klistermärke på det. Klistermärket togs bort och skadorna (lite ytskikt lossnade) 

åtgärdades. 

Fönster och dörrar 

Dörrar, fönster och räcken bättringsmålades i befintlig kulör under renovering. 

Gjutjärnsfönstren rostskyddsmålades med Introtekniks oljeblymönja. Dörrar och 

ljudluckor målades med Engwall o Claesson utvändig linoljefärg, kulör oxidbrun. 
Rampens räcke målades med Introtekniks ISO pansarfärg, kulör svart. 

Endast mindre åtgärder krävdes på taket. Ny kopparplåt lades på. 
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På sakristian byttes fyra trasiga glas i ytterbågen, dessa hade skadats under arbetet. 

Norra dörren gick inte att stänga och öppna ordentligt efter yttre renoveringen 

och behövde därför justeras. Det fanns även mekaniska skador på dörrbladen.  

Iakttagelser under restaureringen 
Det blev tydligt att det vid något tillfälle skett lagningar med ett mycket hårt bruk 

på delar av kyrkan. Detta var något som inte framgick av vård-och underhållspla-

nen. Dock var det huvudsakligen fortfarande kalkbruk på långhuset.  

Avvikelser från arbetshandlingar 

Färgtypsbyte 
Då det var ett annat bruk på tornet skulle det ej gå att måla med ren kalkfärg där. 

Istället valde man att putsa med kalkbruk och måla med kalkfärg på långhuset 

och använda en silikatfärg på tornet. Förfrågan om färgbyte på tornet skickades 

in via mail till Länsstyrelsen (2017-05-25). Åtgärden godkändes via mail (2018-05-

24).  

Läckage invändigt 
Invändigt på långhusets norra sida, mellan två fönster, skedde ett litet läckage 

pga. mycket fukt från utsidan. Det sattes in en avfuktare tillfälligt. Ytskiktet kunde 

inte åtgärdas på vintern utan fick åtgärdas vid ett senare tillfälle. Västra dörren 

hade slagit sig pga. mycket fukt. Detta åtgärdades efter att arbetet utvändigt var 

klart.  

Förberedelse för förgyllning. Ny puts och målad dörr i skymning. 

Några solbänkar behövde bytas. Färdigputsad fasad, innan rengöring av fönster. 
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Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Den utvändiga renoveringen av Näsums kyrka har utförts med hänsyn till dess 

kulturhistoriska värden. Att byggnaden kontinuerligt underhålls är av största be-

tydelse för bibehållande av de kulturhistoriska värdena även i framtiden. Arbetena 

är väl utförda efter byggnadens egna förutsättningar. Åtgärderna har på ett posi-

tivt sätt säkerställt byggnadens fortlevnad. 

Kristianstad, 2018-05-14 

Linn Ljunggren 

Övriga handlingar med relevans till ärendet 
2004  Vård- och underhållsplan, Näsums kyrka, Ponnert Arkitekter AB 
 
2008 Tillstånd till åtgärder Näsmus kyrka (förlängdes till 2018-11-24 via mail), 

Länsstyrelsen.  
 
2016-11-07 Administrativa föreskrifter samt arbetsbeskrivning arbetet Näsums kyrka, 

Danewids ingenjörsbyrå A
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