
 
Hardeberga kyrka – servicebrygga på vinden 

 

 
 2021:22 

 
 
 
 
 
 
 

Hardeberga kyrka 
Servicebrygga på vinden 

 
    Antikvarisk medverkan 2021 

 
 

Åsa Eriksson Green 

xxx



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kristianstad 
Box 134, Stora Torg 
291 22 Kristianstad 
Tel 044 -620 19 00 
 
Lund 
Tomegapsgatan 22 
223 50 Lund 
 
www.regionmuseet.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2021 Regionmuseet i Skåne 
E-rapport 2021:22 
 
 
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 
 
 
 
 
Omslagsfoto: Ny landgång på vinden.  
 
Samtliga bilder i rapporten är tagna av Regionmuseet i Skåne, om inte annat anges. 



 
Hardeberga kyrka – servicebrygga på vinden 

 

Sammanfattning 
En ny servicebrygga har byggts på vinden i Hardeberga kyrka i syfte att förbättra till-
gänglighet för underhåll och skapa en säkrare arbetsmiljö.  

Administrativa uppgifter 
Objekt  Hardeberga kyrka 
Socken  Hardeberga socken, 1247 
Kommun  Lunds kommun 
Län  Skåne 
Länsstyrelsens beslut 2021-01-25, dnr 433-46207-2020 
Regionmuseets dnr M 12.30-36-21 
Beställare  Södra Sandby församling 
Projektör  Ida Klemedtson vid Byggnadstekniska byrån Sverige AB och 

Mattias Åkesson, Okse Bygg AB.  
Entreprenör  Okse Bygg AB 
Antikvarisk medverkande Regionmuseet Skåne genom Åsa Eriksson Green 
Genomförandetid Mars 2021 – maj 2021 
Slutbesiktning 2021-05-24 
Rapport granskad av  Maria Sträng 

Historik med relevans för ärendet 
Hardeberga kyrka uppfördes under 1200-talet. Ursprungligen bestod kyrkan av långhus, 
ett lägre och smalare kor samt eventuellt ett torn. Under 1500-talet förlängdes kyrkan 
österut och det ursprungliga koret inkorporerades i långhuset. Långhusmurarna höjdes 
och kyrkan valvslogs. År 1909 genomgick kyrkan en renovering under ledning av dåva-
rande domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin. Absiden revs och ett nytt rakslutet kor 
samt en sakristia uppfördes i öster. Underhållsplanen för kyrkan anger att de medeltida 
takstolarna över långhuset troligen förstärktes med nya tassar och dubbla remstycken 
vid samma tid. Sedan tidigt 1900-tal är taket täckt med understruket tegel. 

Skadebild/Åtgärdsbehov 
Tillgängligheten till vinden över långhuset har bestått av dubbla plankor placerade mitt 
på takstolens hanbjälke, utan ledstång eller annan säkerhetsanordning vilket varit under-
måligt ur arbetsmiljöperspektiv. Detta har gjort det svårt att inspektera vinden, under-
hålla tegeltakets understrykning samt kontrollera brandlarm och andra installationer 
som finns här. En tidigare sprickutredning i kyrkan kom till slutsatsen att valven inte 
bör utsättas för ytterligare tryckkrafter. Den befintliga takstolen är av medeltida ur-
sprung med höga kulturhistoriska värden vilket medför att ingrepp i denna är olämpligt. 
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Av dessa anledningar har en lösning utarbetats som inte kräver ingrepp i äldre takstol 
eller bidrar med ytterligare tryck på valvkapporna.  

Utförda åtgärder 
På vinden över långhuset har separata takstolar monterats mellan de medeltida taksto-
larna. Dessa vilar på en bjälke (150x150 mm) som löper längsmed långhusets yttre murar 
i norr och söder, vilande på takstolstassarna vilka skjuter ut en bit innanför murlivet. De 
nya takstolarna är tillverkade av kärnvirke och stabiliseras av en regel som fixerar sto-
larna på ett bestämt avstånd från varandra. När fästning varit nödvändig till de medeltida 
takstolarna har detta gjorts med hålband utan permanenta ingrepp.  På de nya takstolar-
nas hanbjälkar har en landgång av brädor placerats. Landgången är fyra plankor bred 
(att jämföras med tidigare landgång av två brädor i bredd). Längs landgångens sidor har 
ett skyddsräcke monterats med multitvingar, vilket gör att det kan flyttas vid behov.  

Två ledslingor som användes som arbetsbelysning under bygget har lämnats kvar och 
fästs med buntband till takstolen.  

Iakttagelser under restaureringen  
Angrepp av skadedjur – församlingen kontaktar Anticimex.  

Avvikelser från arbetshandlingar 
Belysning har tillkommit. Krysslagda hålband har utgått.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Åtgärderna är väl genomförda med hänsyn till kyrkans kulturhistoriska värde, fullstän-
digt reversibla utan permanent åverkan. Åtgärderna har därtill förbättrat arbetsmiljön på 
vinden så att den är enkel att inspektera vilket är en förutsättning för ett fungerande 
underhåll. 

Övriga handlingar av relevans för ärendet 
- 
 

Kristianstad 2021-05-25 

Åsa Eriksson Green 
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Innan bygget av den nya landgången påbörjades låg två lösa brädor i bredd över takstolarnas han-
band.  

Bilden till vänster visar de trappkonstruktioner som förenklar åtkomst till tegeltakets understrykning 
samt murkrön. Bilden till höger visar hur stöttande delar till taklaget ligger i direkt anslutning till 
valvkapporna.  
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De två övre bilderna visar den nya landgången och de bärande stolarna åt öster respektive väster. 
Den nedre bilden visar hur stolarna sammanfogats med skruvplattor och hur en regel stöttar och 
förankrar stolarna på ett jämnt avstånd från varandra.  
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Bjälkar av kärnvirke har place-
rats längs med murkrönet, vilan-
des på takfotstassarna. På bjäl-
karna vilar konstruktionen av 
stolar på vilken den nya land-
gången ligger. Den nya konstrukt-
ionen är fäst i den gamla med hål-
band utan att göra permanent 
åverkan. 
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Plan, elevation samt sektionsritning över den nya konstruktionen. Ritningen 
är framtagen av Ida Klemedtson vid Byggnadstekniska byrån Sverige AB.  
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1. Östra Göinge kommunhus, Östra Broby sn, AF, Åsa Eriksson Green och Emelie Petersson, 2020  
2. Svedala kyrka, underhållsplan 2020, Svedala sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020 
3. Törringe kyrka, underhållsplan 2020, Törringe sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020 
4. Börringe kyrka, underhållsplan, 2020, Börringe sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020 
5. Stoby kyrkogård, gamla delen - reparation av mur, Stoby sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
6. Ignaberga nya kyrka - installation av ljudsystem, Ignaberga sn, AM, Åsa Eriksson-Green, 2020 
7. Fjärrvärme i Åhus, arkeologisk förundersökning, Åhus sn, FU, Johan Dahlén, 2008-2009 
8. Osby kyrka, Osby sn, UP, Åsa Eriksson Green, 2021 
9. Tolånga kyrka, underhållsplan, 2020, VP, Tolånga sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
10. Vanstad kyrka, underhållsplan, 2020, VP, Vanstad sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
11. Bjäresjö gamla kyrkogård, VP, Bjäresjö sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2021 
12. Bjäresjö nya kyrkogård, VP, Bjäresjö sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2021 
13. Oppmanna gamla och nya kyrkogård, VP, Oppmanna sn, Rebecca Olsson, 2021 
14. Vånga gamla och nya kyrkogård, VP, Vånga sn, Rebecca Olsson, 2021 
15. Ausås prästgård, Installation av fiberkabel, Ausås sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
16. Ausås prästgård, Toaletter i östra längan, Ausås sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
17. Össjö herrgård - ett kunskapsunderlag, Össjö sn, KU, Maria Sträng, Rebecca Olsson och Helene Stalin Åkes-

son, 2021 
18. Bonderups kyrkogård, renovering av kyrkogårdsmuren, Bonderups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2020-2021 
19. Mariakyrkan i Båstad, installation av ny ljudanläggning, Båstad sn, AM, Kerstin Börjesson, 2020-2021 
20. Eslövs kyrka – tillgängliganpassning av entré, Eslövs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2021 
21. Hästveda bårhus, fasadrenovering, Hästveda sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
22. Hardeberga kyrka, servicebrygga på vinden, Hardeberga sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2021 



 

 

 


