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Bakgrund 
Under 2013-18 har utvändig renovering av Stora Hammars nya kyrka pågått. Ar-

betena har bestått av montering av nya fasadutsmyckningar av natursten på lång-

husets södra fasad och tornfasaderna samt utbyte av skadat tegel och fogning på 

anslutande fasadytor. I anslutning till de planerade arbetena har även rötskador på 

tornspirans timmerstomme och plåtskador, bland annat orsakade av kopparplåts-

stöld, åtgärdats.    

Fasadarbetena är en del av en omfattande utvändig renovering som påbör-

jades 2009. Under det första året utfördes arbeten på fasader och tak. I den etap-

pen omfogades tegelfasader och stensockeln delvis, den befintliga kalkstensor-

namentiken säkrades och skiffertaket på långhuset samt koret lades om. Vid väst-

portalen byggdes en ramp för att förbättra tillgänglighet till kyrkobyggnaden. (se 

vidare i Regionmuseets rapport 2009:68) 

2011 fortsatte arbetet med plåtarbeten på nedre delen av tornet och de två 

kupolerna. Då utfördes även stenarbeten på gavelröstet på långhuset och på koret 

samt på fem kapitäl på södra långhusets fasad. (Regionmuseets rapport 2011:37). 

2013 sattes arbetena i gång igen och pågick fram till 2018. Det är dessa ar-

beten som avrapporteras i denna rapport. 

Renoveringen har delvis utförts som en byggnadshytta med delta-

gare/lärlingselever från Stenforsaskolan/Göinge utbildningscenter.  
Renoveringen av kyrkan uppmärksammades av Sydsvenskan och finns om-

skrivna i en artikel från tisdagen den 2 juli 2013.1   

Administrativa uppgifter 
Objekt Stora Hammars nya kyrka 

Socken Stora Hammars socken 

Kommun Vellinge kommun 

Församling Höllvikens församling 

Arbetshandlingar/projektör Barup & Edström Arkitektkontor 

Länsstyrelsens beslut 433-63122-09, daterat 2010-02-25  

Regionmuseets dnr L12.30-74-10, 1349 

Byggherre/beställare Höllvikens församling 

Huvudbesiktningsman Bo Norlin, AnB Byggkonsulter AB, Malmö 

Generalentreprenör Marmor och Granit AB  

Underentreprenör Plåtarbeten: Plåttjänst Plym & co i Malmö AB 

 Timmerarbeten: Folkes bygg och byggnadsvård 

 Detaljritningar: CRC Nordic 

                                              
1 http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/kyrkan-renoveras--sten-for-sten-1/  

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/kyrkan-renoveras--sten-for-sten-1/
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Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i 

Skåne genom Maria Sträng 

Byggnadstid April 2013 – juni 2018 

Slutbesiktningar  2013-10-28, 2014-10-16, 2015-10-22, 2015-10-29, 

2016-11-18, 2018-06-26   

Bidrag Kyrkoantikvarisk ersättning/ kyrkobyggnadsbidrag  

Rapportgranskning Kerstin Börjesson 

Byggnadshistorik och beskrivning med relevans för ärendet 
Stora Hammars nya kyrka ritades i holländsk renässansstil av arkitekten Magnus 

Steendorf  och invigdes 1902. Stilen visar sig i kyrkans fasad som har en hög 

konstnärlig kvalitet gällande detaljutformning, symmetri, material och hantverk. 

Exteriören har bara genomgått smärre underhållsarbeten och därmed har inga 

större förändringar skett sedan uppförandet.  

Kyrkan är uppförd med rektangulärt långhus, lägre och smalare kor i öster, 

torn med kvadratisk planform i väster, halvrunda utbyggnader på södra respek-

tive norra sidan av koret samt utbyggnader med avfasade hörn i svicklarna mellan 

långhus och torn. Kyrkans sockel är av huggen granit och kalksten och där ovan 

fasader av rött tegel murade i kryssförband. I tegelfasaderna löper listverk och 

gesimser, ursprungligen av kalksten. Långhus och kor täcks av skiffertäckta sadel-

tak medan tornet kröns av en kopparklädd spira och de halvrunda utbyggnaderna 

av kupoltak i koppar. Huvuddelen av kyrkans fönsteröppningar är rundbågiga 

och försedda med svartmålade järnbågar. 

Lagskydd 
Stora Hammars nya kyrka skyddas av Lagen om kulturmiljö (1988:950), 4 kap. 

som kyrkligt kulturminne. Kyrkliga kulturminnen ska enligt 2 § ”vårdas och under-

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

förvanskas”.  

Utförda åtgärder  
Under fem år har utvändig renovering av fasaderna på Stora Hammars nya kyrka 

pågått. En detaljerad uppmätning med hjälp av 3d-scanning utfördes och ett om-

fattande ritningsunderlag togs fram. Materialet har sedan kompletterats med yt-

terligare uppmätningar och detaljritningar för tillverkningsritningar. Materialet har 

sedan använts för beställning av stenmaterial och för nytillverkning av stenele-

ment. Parallellt med tillverkningen har demontering av de gamla och montering 

av de nya elementen utförts. Samtliga element har försetts med samma utseende 

som de ursprungliga elementen.  
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Stora delar av tillverkningen har utförts för hand men för att effektivisera tidskrä-

vande arbetsmoment har även moderna maskiner använts. Tandhuggning har 

delvis skett med handhuggning och delvis med tryckluftshammare. De olika till-

vägagångssätten har dock gett samma resultat för stenens slutliga utseende.  

Över 2000 stendetaljer, 50-60 kubikmeter tillsågade stenämnen, motsva-

rande 150 ton sten, har bytts under projektet.  

2013 utfördes omfattande utbyte av stenelement på södra fasaden. Takge-

simser byttes ut vilket även medförde murningsarbeten bakom gesimsen samt 

justering av takfotsplåtar. Hörnstenar byttes ut på nedre delen. Sten för övre de-

len tillverkades men monterades först i samband med att tornet åtgärdades 2016. 

Solbänkar under samtliga fönster på södra fasaden skiftades ut. I samband med 

utskiftet utfördes besiktning av fönstren samt putslagningar invändigt. Även ut-

byte av skadade tegelstenar samt foglagning av tegelmurverket utfördes. 

Under 2014 koncentrerades åtgärdena till tornfasaderna med utbyte av ste-

nelement även på den övre delen av södra fasaden samt lagningar av angränsande 

tegelmur med foglagningar. Under pågående renovering upptäcktes allvarliga röt-

skador på tornspirans bjälklag vilka åtgärdades efter tillstånd från länsstyrelsen. 

Åtgärderna dokumenterades och sammanställdes av projektledaren/arkitekten 

Mats Edström och entreprenören Bengt Hössung i en fotodokumentation som 

bifogas som bilaga i denna rapport. 

2015 års åtgärder bestod av omfattande utbyte av naturstenselement på 

norra fasaden samt vid angränsade gavelrösten. Arbetena inkluderade även 

foglagning samt utskifte av skadat tegel i fasaden. 

Under hösten/vintern 2016 och våren 2017 gjordes kompletterande åtgärder av 

stenarbete på västra och östra fasaderna. 2018 byttes bärande stenelement ut på 

den östra gaveln samt på de norra respektive södra rundlarna. Arbetet på dessa 

partier medförde omfattande ommurning av bakomliggande partier där fyll-

ningsmaterial i murarna saknades mer eller mindre. 

Dörrarna i västportalen samt till sakristian och blomsterrummet (numera 

kök och teknikrum) har rengjorts och ytbehandlats efter slutförda fasadarbeten. 

Byggnadshyttan  
Stenarbeten har utförts av stenhuggare med dokumenterad erfarenhet av arbeten 

på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En del av projektet har utförts som en 

byggnadshytta där elever från stenutbildningen på Stenforsaskolan/Göinge ut-

bildningscenter medverkat. Eleverna har handletts och deras arbeten har bedömts 

av de professionella stenhuggarna från Marmor & Granit. Inom byggnadshyttan 

har även teoretiska utbildningspass med inriktning på arkitektur och kulturhisto-

ria ingått. Detta har Mats Edström ansvarat för i egenskap av professor på arki-

tektskolan i Lund.   
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Stenarbeten natursten 
Åtgärderna har i stora drag bestått av omfattande utbyte av naturstenelement på 

södra och norra fasaderna samt på tornets övre fasader. Takgesimser har bytts ut 

vilket även medfört murningsarbeten bakom gesimsen samt justering av tak-

fotsplåtar. Hörnstenar har bytts ut på nedre delen. Solbänkar under samtliga 

fönster på södra fasaden har skiftats ut.  

Dekorativa element av Komstasten har byts ut mot svart kalksten från Jämt-

land (Brunflo, leverantör Dalasten, Stenstorp). Utbytta partier redovisas på bi-

lagda fasadritningar. Utskiftning av kalksten har omfattat listverk, baser, täckski-

vor, solbänkar, slutstenar och gesimser. Monterade stenar har murats, kramlats 

och fogats. Stenarna är huggits dels för hand med lågerhuggen yta på synliga de-

lar. Lagningsbruk har varit hydrauliskt kalkbruk (NHL 0-5, 0-2) som infärgats 

med kalkäkta pigment i kulör med omgivande sten. Vid behov har tvåkompo-

nents stenlim använts vid montering. 

Stenarbeten som har bevarats utgörs av: 

- Klot och obelisker av granit på långhuset och korets gavelkrön. Utsmyckningarna 

har dubbats med syrafast rostfri dubb. Löst sittande stenar har säkrats genom 

dubbning och fogstrykning. Vid behov har tvåkomponents stenlim använts. 

- Tre trappor av granit vid södra och norra fasaderna. Trapporna har rengjorts 

varsamt med svag högtryckstvätt utan rengöringsmedel. 

- Stensockel ca 1 meter hög bestående av ett nedre ca 50 cm högt skift av släthuggen 

granit och ett övre ca 50 cm högt skift av lågerhuggen komstadkalksten i stående 

skift med tunna fogar. Sockelbeklädnad har rengjorts varsamt med svag hög-

tryckstvätt utan rengöringsmedel.  

Fasadtegel 
Fasadytor av tegel har rengjorts med hetvattentvätt. Löst sittande och utskjutande 

tegelstenar har justerats och återmurats med ny fogning. Delar av teglet var nöd-

vändigt att ersättas med nytt tegel. Tegel som skadades i samband med demonte-

ring av natursten har bytts ut mot nytt tegel. Tegel från Tyskland har använts. Fog 

och sättbruk har varit hydrauliskt kalkbruk (NHL) i anpassad kulör med befint-

liga fogar.  

Ommurning och förstärkning av teglet bakom fasadtegel på gesims nivå har 

utförts. Gammalt bruk har rensats bort och ersatts med nytt bruk. 

På vissa partier av fasaden förekom ytliga skador på tegelstenen. Skadorna 

har inte åtgärdats då de bedömdes som icke akuta skador av teknisk kontrollant. 

Skadorna påverkar inte heller det estetiska värdet påtagligt. 
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Plåtarbeten  
För att möjliggöra friläggning av sten som demonterades var det nödvändigt att 

kopparplåten på takkrön och gavelavtäckning viktes upp. Innan plåtarbetena 

kunde återställas uppstod en stöld av en del av kopparplåtet. Avtäckningar fick 

göras med ny plåt som har fått samma utförande med dubbla falsar och samma 

skivformat som tidigare.  

Timmerarbeten 
Under arbetets gång upptäcktes vid torngesimsen omfattande och allvarliga röt-

skador i tornspirans bjälklag. Rötskadorna har åtgärdats och förstärkning i form 

av u-balkar har monterats in i stommen. Åtgärderna finns redovisade i en särskild 

fotodokumentation som finns bilagd i denna rapport. 

Övrigt 
I samband med utskiftet av solbänkarna samt utbyte av skadade tegelstenar och 

fogar runt fönstren utfördes besiktning och översyn av fönstren. Fönsterbågarna 

på långhusets södra fasad demonterades och åtgärdades hos fönsterhantverkare. 

Efter återmontering utfördes putslagningar runt fönstret, även på insidan. 

Inmurade spikreglar för tornluckorna var rötskadade och byttes ut med 

nytt, friskt virke. Infästningshål orsakade av byggnadsställningen har lagats i med 

naturligt hydrauliskt kalkbruk (NHL). 

Avvikelser från arbetshandlingar 
Befintlig komstadkalksten har ersatts med kalksten (svart) från Jämtland efter 

samråd med länsstyrelsen och antikvarisk medverkande. Anledningen till byte av 

stensorten är att komstadstenen inte bryts längre och finns därför inte att tillgå. 

Två förslag, kalksten från Jämtland och kalksten från Öland (Borgholm), lades 

fram som ersättningsmaterial. Jämtlandsstenen bedömdes vara det bättre alterna-

tivet med tanke på stenens egenskaper samt utifrån en bättre tillgång på sten inför 

framtida renoveringsbehov.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Stenarbetena har utförts på ett föredömligt sätt ur ett antikvariskt perspektiv med 

hantverksmässiga metoder och traditionella material. Exteriörens arkitektoniska 

helhetsverkan med färg- och mönstersättning av tegel och natursten är återställd. 

In på detaljnivå är stenarbetena hantverksmässigt utförda med god känsla för 

helheten.  

Arbetena har blivit mycket mer omfattande men är fortfarande utförda i en-

lighet med länsstyrelsens beslut från 2010. Åtgärderna har utförts i samråd med 

antikvarisk medverkande och länsstyrelsen har hållits underrättad under proces-

sens gång.  
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Handlingar med relevans för ärendet 
 

2004-12-31  Stora Hammars nya kyrka. Underhållsplan. Barup & Edström arkitekt-

kontor 

2010-02-25 Beslut, Utvändig renovering av Stora Hammars nya kyrka, Länsstyrelsen i 

Skåne län 

2011-04-02 Bygghandlingar, Ritningar A:01-A:26; arbetsområde, fasader, fasaddetaljer, 

kupoltak, stenprofiler, Barup & Edström Arkitektkontor 

2011-11-25 Antikvarisk rapport, Stora Hammars nya kyrka – utvändig renovering, 

etapp 2, Regionmuseets rapportserie 2011:37 

2012-08-30 Förfrågningsunderlag, Material- och arbetsbeskrivning, Restaurering av 

södra fasaden, Utskiftning av stenarbeten, Mats Edström/Barup & Ed-

ström Arkitektkontor 

2012-08-30 Förfrågningsunderlag, Material- och arbetsbeskrivning, Restaurering av 

södra fasaden, Utskiftning av stenarbeten, Mats Edström/Barup & Ed-

ström Arkitektkontor 

Byggår 2013 

2013-04-04 Protokoll, Byggmöte nr 1/Startmöte, Mats Edström/Barup & Edström 

Arkitektkontor 

2013-04-25 Protokoll, Byggmöte nr 2, Mats Edström/Barup & Edström  

2013-05-23 Protokoll, Byggmöte nr 3, Mats Edström/Barup & Edström 

2013-06-18 Protokoll, Byggmöte nr 4, Mats Edström/Barup & Edström  

2013-08-15 Protokoll, Byggmöte nr 5, Mats Edström/Barup & Edström  

2013-08-30 Förfrågningsunderlag, Restaurering av västra fasaden, Utskiftning av sten-

arbeten, Material- och arbetsbeskrivning, Mats Edström/Barup & Ed-

ström Arkitektkontor 

2013-08-30 Förfrågningsunderlag, Restaurering av västra fasaden, Utskiftning av sten-

arbeten, Administrativa föreskrifter, Mats Edström/Barup & Edström 

Arkitektkontor 

2013-09-19 Protokoll, Byggmöte nr 6, Mats Edström/Barup & Edström 

2013-09-19 Protokoll, Byggmöte nr 7, Mats Edström/Barup & Edström  

2013-10-18 Protokoll, Förbesiktning, Vincent Farrow/Barup & Edström Arki-

tektkontor 

2013-10-28 Protokoll, Slutbesiktning, Vincent Farrow/Barup & Edström Arki-

tektkontor 

2013-11-13 Intyg, Utvändig restaurering av stora Hammars nya kyrka, Stora Hammars 

socken, Vellinge kommun, Regionmuseet/Landsantikvarien i Skåne 
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Byggår 2014 

2014-02-20 Protokoll, Byggmöte nr 1, Mats Edström/Barup & Edström Arkitekt-

kontor 

2014-04-29 Protokoll, Byggmöte nr 2, Mats Edström/Barup & Edström  

2014-05-27 Protokoll, Byggmöte nr 3, Mats Edström/Barup & Edström  

2014-07-03 Protokoll, Byggmöte nr 4, Mats Edström/Barup & Edström  

2014-08-21 Protokoll, Byggmöte nr 5, Mats Edström/Barup & Edström  

2014-09-08 Protokoll, Byggmöte nr 6, Mats Edström/Barup & Edström 

2014-09-29 Protokoll, Byggmöte nr 7, Mats Edström/Barup & Edström  

2014-10-15 Intyg, Reparation av bottenbjälklag till tornspiran på Stora Hammars nya 

kyrka, Stora Hammars socken, Vellinge kommun, Regionmu-

seet/Landsantikvarien i Skåne 

2014-10-16 Slutbesiktningsprotokoll, Bo Norlin, AnB Byggkonsulter AB 

2014-11-03 Intyg, Utvändig restaurering av stora Hammars nya kyrka, Stora Hammars 

socken, Vellinge kommun, Regionmuseet/Landsantikvarien i Skåne 

Byggår 2015 

2015-04-16 Protokoll, Byggmöte nr 1, Mats Edström/Barup & Edström 

2015-05-19 Protokoll, Byggmöte nr 2, Mats Edström/Barup & Edström 

2015-06-29 Protokoll, Byggmöte nr 3, Mats Edström/Barup & Edström 

2015-08-10 Protokoll, Byggmöte nr 4, Mats Edström/Barup & Edström 

2015-09-08 Protokoll, Byggmöte nr 5, Mats Edström/Barup & Edström 

2015-09-17 Slutbesiktningsprotokoll - delbesiktning, Bo Norlin, AnB Byggkon-

sulter AB 

2015-10-05 Protokoll, Byggmöte nr 6, Mats Edström/Barup & Edström 

2015-10-22 Slutbesiktningsprotokoll, Bo Norlin, AnB Byggkonsulter 

2016-02-24 Intyg, Utvändig restaurering av stora Hammars nya kyrka, Stora Hammars 

socken, Vellinge kommun, Regionmuseet/Landsantikvarien i Skåne 

Byggår 2016 

2016-03-03  Protokoll, Byggmöte nr 1, Mats Edström/Barup & Edström 

2016-04-14  Protokoll, Byggmöte nr 2, Mats Edström/Barup & Edström 

2016-05-19  Protokoll, Byggmöte nr 3, Mats Edström/Barup & Edström 

2016-06-14  Protokoll, Byggmöte nr 4, Mats Edström/Barup & Edström 

2016-08-25  Protokoll, Byggmöte nr 5, Mats Edström/Barup & Edström 

2016-09-22  Protokoll, Byggmöte nr 6, Mats Edström/Barup & Edström 

2016-10-21 Slutbesiktningsprotokoll, Bo Norlin, AnB Byggkonsulter 

Byggår 2017-2018 

2017-03-31 Protokoll, Byggmöte nr 1, Mats Edström/Barup & Edström 

2017-04-27  Protokoll, Byggmöte nr 2, Mats Edström/Barup & Edström 
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2017-06-01  Protokoll, Byggmöte nr 3, Mats Edström/Barup & Edström 

2017-06-09 Intyg, Utvändig restaurering av stora Hammars nya kyrka, Stora Hammars 

socken, Vellinge kommun, Regionmuseet/Landsantikvarien i Skåne 

2017-07-06  Protokoll, Byggmöte nr 4, Mats Edström/Barup & Edström 

2017-08-31  Protokoll, Byggmöte nr 5, Mats Edström/Barup & Edström 

2017-09-28  Protokoll, Byggmöte nr 6, Mats Edström/Barup & Edström 

2017-10-26  Protokoll, Byggmöte nr 7, Mats Edström/Barup & Edström 

2018-05-08 Protokoll, Byggmöte nr 1, Höllvikens församling 

2018-06-05 Protokoll, Byggmöte nr 2, Höllvikens församling 

2018-06-26 Slutbesiktningsprotokoll, Bo Norlin, AnB Byggkonsulter 

 

 

 

Lund 2018-10-23 

Maria Sträng 
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Bilder före renovering 
 

 

 

Västfasaden före renoveringen. Bilden är från 2011 efter takrenovering och säkring av löst sittande stenelement.  
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Norra fasaden, 2011. 

 

Närbild från norra fasaden före renovering 2011 då de stenarna som var en säkerhetsrisk byttes ut. 
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Partier på korets östgavel vidgjordes i samband med plåtarbeten 2011. 

 

Koret med den runda kupolprydda utbyggnaden och långhusets östra gavelpartier, 2011.  
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Vissa partier på gavlarna var mycket hårt ansatta och dubbla rader murtegel har lagts in i tegelkonstruktion 

 

Södra långhusets fasad, 2011. 

 

Torn-, långhus- och korfasaden mot söder, 2011. 
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Detaljer på södra fasaden före renovering 2013. Stora partier av stendekoren var i mycket dåligt skick 
och hade börjat vittra i accelererande takt. I början av 1990-talet genomfördes en del tillfälliga lagningsarbeten 
med bruk och stenlim. Vid renovering 2009 nedmonterades och säkrades lösa stendelar i väntan på kommande 
renoveringsarbeten.  
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Bilder under renovering 

    

Pågående renovering på tornet 2014. Innanför tegelfasaden var muren utfylld med skrotsten av olika slag 
och på sina ställen behövdes ny fogning (till höger).  

 

Pågående renovering på södra fasaden 2013. Demontering av den befintliga gesimsen och montering med 
ny gesims kunde utföras utan åverkan på taket tack vare genomtänkta och varsamma tillvägagångssätt.  
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Pågående renovering av detaljer på tornet 2014. Komstadkalkstenen plockades ned och ersattes med 
nyhuggen svart kalksten från Jämtland. Stenen utformades med samma profiler och former som de ursprungliga 
elementen och med en lågerhuggen yta. De nya stenelementen ankrades fast med rostfria expansionsstål och fog-
massa. Bakom stendekorationerna syns en murkärna av skrotsten.  
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Gesimsen på södra fasaden under pågående renovering 2014. Till vänster syns en bit som bytts ut med 
ny kalksten från Jämtland medan resterande delar fortfarande har kvar den skadade komstadkalkstenen. Under 
den gulnade stenytan syns den ursprungliga svartgråa kulören.  

 

Murparti på södrafasaden under pågående renovering 2014. Kyrkan ligger i utsatt läge med havssalta 
vindar och teglet var på sina ställen hårt åtgånget. De tegelstenar som bedömdes vara i ok tekniskt skick bevara-
des. Under hela projektet har prioriteringar av ekonomiska men också antikvariska skäl fått göras.  
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Under pågående restaurering, maj 2014. Utbildningsdagar med föreläsningar och fältstudier ingick som en 
del i Byggnadshyttan. Längst upp elever från stenhuggarutbildning på Stenforsaskolan/ Göinge utbildningscen-
ter.  
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Slutbesiktning för 2014 års arbeten. Efter en stöld av kopparplåt blev det nödvändigt att montera ny plåt 
på takfoten utmed tornets tak. Nedan närbild på stenhuggeriarbetet på tornet.  
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Korets östra gavel sedd från långhustaket under renovering. Kloten och obelisken är gjord av granit och 
var i gott skicka medan fundamenten i kalksten behövde bytas ut. Fundamentet till höger i bild (mot söder) 
byttes delvis ut i samband med plåtarbeten under 2011 men åtgärdades helt under 2017.  

 

Takfoten och gesimsen på norra fasaden under pågående arbeten, 2017.  
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2015 pågick utskiftning av takgesims och kapitäl. Murverket bakom består av skrotsten av lertegel.  

 

Vissa stenelement har kramlats fast med syrafast rostfri skruv.  
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I maj 2015 genomfördes en utbildningsdag som en del av renoveringsprojektet. Ovan presenteras pågående reno-
veringsarbeten och nedan visas kyrkans närmiljö med den bibilska trädgården.  
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Fönstervalvens öppning under renovering, april 2017. 

   

Östra gavel, pågående renovering 
2017. Kompletterande åtgärder utfördes 
på östra gaveln som delvis renoverades i 
samband med plåtarbeten under 2011. 
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Bilder efter renovering 

 

    

Vy från sydväst (ovan) och väster (nedan) med nyrenoverad portal. Målsättningen med renoveringen 
har varit att få kyrkan i ett tekniskt gott skick men också behålla den arkitektoniska helhetsverkan med de 
tydliga kontrasterna mellan de tegelröda väggytorna och de dekorativa och till viss del konstruktiva naturstens-
elementen. 
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Västra portalen efter renoveringen. Nya fasadelement på västra gaveln utformades som kopior till de äldre 
med en tillagd text ”restaurerad 2017” vilket framförallt syftar på den invändiga omgestaltningen från 2017.  

 

Tympanonfält med kristusmonogrammet IHS ovan portalen efter renoveringen. Liksom övriga 
nya fasadelement på fasaden utformades detta med det äldre som kopia. Fältet försågs med förgyllning likt ur-
sprungligt utförande.  
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Kyrkobyggnadens östra parti efter renoveringen. Samtliga naturstenselement i fasaden är utskiftade 
utom sockeln (och trappsteg) som är av huggen granit och kalksten (Komstad).   
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Norra respektive södra fasaderna efter renoveringen.  
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Bilaga – produktblad 
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Bilaga – stenarbeten 2013-2015 
 
 

 
 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långhusets gavelpartier mot öster respektive väster. Grön markeringar 2013-års arbeten och rosa 
markeringar arbeten slutförda under 2014. 

Kyrkans fasad mot söder. 2013-års arbeten omfattade långhusets södra fasad och är markerade med 
grön. 
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Tornets fasadpartier mot väster respektive öster med rosamarkerat för utbytta naturstenselement 
under 2013. 

Tornets fasadpartier mot söder respektive norr med rosamarkerat för utbytta naturstenselement. 
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Schematisk bild över stenarbetena på norra fasaden och gavlar mot väster respektive öster.  

Gröna och gula markeringar visar 2015 års arbeten. Rosa och orange markerar arbeten utförda under 2013 och 
2014. 
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Bilaga – stenarbeten 2016 

 

Västportalen med frontespisen och portiken. Samtliga färgade partier är utbytta med nytillverkade element under 
2016. Detaljuppmätningar och ritningar har uppförts för samtliga element.  
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Bilaga – stenarbeten 2017-2018 
 

 

Koret och de runda sidobyggnaderna; södra östra och norra fasaderna. De röda markeringarna visar 2017-2018 års åtgär-
der. Grön, krokig pil pekar på stenelement som har bevarats som referens. Lila pilen pekar på element som bytts ut en 
andra gång på grund av reklamerat stenmaterialet. Streckad pil pekar på solbänk i betong utan sten. Konstruktionen har 
behållits med betonggjuten solbänk mellan listband och fönsterparti. 
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Bilaga – utfört förslag ny inskriptionstavla 
 

 

Utfört förslag på ny text på nytillverkad stentavlan i västra portalen. Själva stentavlan nytillverkades med 
samma utförande som den ursprungliga men med kompletterad text ”restaurerad 2017” som syftar på de invän-
diga åtgärderna som genomfördes det året.   
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Fotodokumentation – reparation tornspiran 
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Bilaga – media 
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AU - arkeologisk utredning MD - murverksdokumentation BD - byggnadsdokumentation 
DK - dokumentation, övrigt OU - osteologisk undersökning BAD - byggnadsarkeologisk dokumentation 
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11. Bergengrenska trädgården, Simrishamn, AM, Rebecca Olsson, 2018 
12. Näsums kyrka – utvändig renovering, Näsum sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Ballingstorpsgården – omtäckning av sti, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2018 
14. Helsingborgs Rådhus – ny fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2017-2018 
15. Takomläggning på f.d. Riksbankshuset i Kristianstad, AM, Maria Johansson och Emelie Petersson, 2017-2018 
16. Muraren 10 Parkvillan, Hässleholms sn, KA, Maja Jannerling och Helene Stalin Åkesson, 2018 
17. Stoby gamla kyrkogård, Stoby sn, VP, Linn Ljunggren, 2018 
18. Kärnan Norra 22, Östra magasinsbyggnaden, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
19. Burlövs prästgård – byte av port och dörrar, Burlöv sn, AM, Anna Rabow, 2018 
20. Västra Broby kyrka – ny textilförvaring, V Broby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2018 
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