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Västra Vemmenhögs kyrka – tornrenovering

Sammanfattning av utförda åtgärder
Under 2021 påbörjades arbete med att säkra Västra Vemmenhögs torn. Tornet hade under
en längre tid varit instabilt vilket resulterat i att både kyrkan och området kring tornet varit
avstängt. Samtidigt som tornet säkrades renoverade tornets plåttak och tornbjälkarna. Det
byggdes även en ny plattform högst upp i tornet.

Administrativa uppgifter
Objekt

Västra Vemmenhögs kyrka

Socken

Västra Vemmenhög, 1411

Kommun

Skurup

Arbetshandlingar

2018-08-28, Danewids Ingenjörsbyrå AB

Länsstyrelsens diarienummer

2018-10-16, 433-25913-18

Regionmuseets diarienummer

L12.30-438-18, 1264

Byggherre/beställare

Skivarps pastorat

Entreprenör

Bröderna Bergström AB

Antikvarisk medverkan

Regionmuseet Skåne, Linn Offerlind-Ljunggren

Byggnadstid

2021-03-01 – 2021-07-09 SB

Rapport granskad av

Kerstin Börjesson

Kyrkan uppfördes ursprungligen på 1200-talet, då endast med långhus och kor. Tornet
byggande påbörjades 1810 och stod klart två år senare varpå kyrkklockan flyttades dit.
Under 1860-talet revs den medeltida delen av kyrkan och byggdes om, dock behölls kyrkans
torn från 1810. År 1962, efter besiktning, renoverades klockupphängningen samt en
elektrisk klockringningsanläggning installerades och 1987 tillkom elmotorer till att öppna
tornluckorna. 1988 skadades tornet av en storm, i vilken omfattning är dock inte känt. Året
efter skedde lagningar av plåttaket och tornets fogar. I samband målades även plåttaket.
Kyrkans torn renoverades ytterligare en gång 1996. Plåttaket lagades, puts- och
foglagningar gjordes på tornet och sockeln målades. År 1999 renoverades kyrkans
hängrännor.

Skyddsföreskrifter enligt KML
Kyrkan skyddas enligt Kulturmiljölagen (KML 4 kap. 11 §) och ska därför vårdas och
underhållas så att dess kulturhistoriska värden inte minskas eller förvanskas.

Skadebild/Motiv till åtgärder
•

Det fanns rötskador i takpanelen i norr och väster och små läckage generellt. På
takplåten fanns rost och färgflagning speciellt kring ståndfalserna. Delar av
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•
•
•

•

•
•
•

plåttäckningen i taket var även fäst med farmarskruv rakt genom skivtäckningen.
Plåten ovanför dörrportalen hade även lossnat och dess färg flagnade.
Takfönstret var rostigt och glasen satt löst.
De befintliga plattformarna i tornspirans övre del var inte arbetsmiljömässigt bra
och det fanns ingen belysning.
Tornets stabilitet behövde förbättras. Man hade bl.a. förstärkt tornets murverk
med ett dragband tidigare men detta dömdes inte tillräckligt. Vid närmare
undersökning kunde man även se att vissa ankarjärn inte längre var fästa.
Det fanns omfattande sprickbildningar i tornets naturstensdelar därav vissa var
genomgående i murverket. Flera av sprickorna ansågs riskera stommens stabilitet
och åtgärdsbehoven bedömdes som akuta.
Fogarna i naturstensmurverket var på vissa delar mycket hård medan
bakomliggande kalkfogar var urlakade.
Sockeln hade putsbortfall samt var i behov av målningsunderhåll.
Tornets luckor var kraftigt rötskadade och behov av målningsunderhåll fanns, samt
på vissa delar byte av trä.

Utförda åtgärder
Säkring med dragjärn
Efter att ställningen byggts upp kunde man bättre se tillståndet på kyrkans befintliga
dragjärn och ankarjärn. De visade sig att vara i mycket dåligt skick, där rentav vissa inte
längre satt fast (alltså hade förlorat sin dragfunktion). Man ansökte om att placera
ytterligare järn på tornet. Tillstånd gavs av länsstyrelsen via mail 2021-03-11. Man satte 2
nya utvändiga dragband och kompletterade med 18 ankarjärn. De nya järnen var av
rektangulärt stål som skulle vara lättare att anpassa. Ankarjärnen gjorde något kraftigare än
de befintliga.

Närbild på det översta dragjärnet som tillkommit.

Vissa ankarjärn behövde fästas intill eller i tornets dekorativa årtal. I stället för att måla
dessa svarta likt övriga järn målades de i en grå kulör som skulle bli mindre iögonfallande
och inte störa intrycket från de befintliga siffrorna. Färgen som användes var linoljefärg i
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kulören silvergrå från Ottosons färgmakeri AB. Övriga ankar- och dragjärn målades med
svart Isogaurd Pansar. De befintliga järnen lämnades kvar som dekorativa element.
I samband med säkringen gjordes även lagning av tornets putsade fogar. Detta skedde med
St Astier NHL bruk (NHL 5 1:2 – 0-4 mm), pigment Gripsholm. Principskiss finns som bilaga 1
i denna rapport.

Exempel på ett ankarjärn som behövde placeras mitt i en av dekorjärnen.

Tornplan och vind
I andra våningen av tornet gjordes säkring av bjälklaget (ovanför orgeln) då det visade sig
ha omfattande rötskador. I stället för att byta bjälklaget lades nya balkar ovanpå de gamla.
Nya bjälkar ankrades i muren placerades för att bära upp det befintliga bjälklaget. Bjälklaget
kompletterades med kortlingar där nya ankarjärn monterades (ej synligt). Skiss för
upphängning tillkommer som bilaga 3 i denna rapport.

Nytt bjälklag som hjälper till att bära upp det
gamla.
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Yttertak och plåtarbeten
Torntaket fick ny träspont där den gamla var i dåligt skick (slätspont 28x 120 x 3600 mm),
ny underlagsduk (Haloten Steel 12x 1 m och ny underlagspapp som sattes med pappspik
Vfz).
För att inte behöva byta rötskadade takfotstassar kompletterades dessa istället med nya
stödben av trä. På grund av att den gamla panelens ojämnheter kompletterades takfallen
med 3 mm masonit och papp som underlag till plåten.
Den tidigare plåten var av platsmålad röd stålplåt. Från början var tanken att en primad
”kulturplåt” skulle läggas och sen platsmålas. Det visade sig vara både svårt att få tag på
och även att det finns ett problem med vidhäftningen på denna plåt.
Man diskuterade även att lägga obehandlad stålplåt och måla den efter ca 10 år då den
betats av väder och vind. Församlingen önskade att inte välja denna variant eftersom man
inte ville avvakta 10 år innan målning kunde ske.
Beslutat landade således på att lägga färdigbehandlad röd stålplåt direkt på plats. Detta
godkändes av Länsstyrelsen via mail 2020-06-06. Kulören som valdes var mörkröd.
Under arbetet blev det även tydligt att plåten ovanför portalen var i dåligt skick och höll på
att lossna. Här valde man dock att lägga obehandlad galvad stålplåt som målas om några år,
då detta är en yta som församlingen själva kan måla samt att kulörskillnaden med omålad
plåt inte blir lika drastisk som ett byte av den röda kulören. Kulören som den ska målas i är
umbragrå.
Det sattes nya rostfria klammer och för att dölja dessa gjordes ståndfalserna dubbla så
klammern inte syns. Format på ny plåt utördes lika den äldsta plåten som satt på det västra
takfallet (540x1750).
Fotränna utföres med rostfri stomme som kläddes med plåt. Höjd och form utfördes lika
befintligt (ca 10 cm hög.) En tidigare inspektionsluckan och det skadade fönstret togs bort
från torntaket. Fönstret har dock sparats på kyrkans vind.

Närbild på den nya plåten.

Ny plåt ovanför västra portalen.
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Spira
När man hade möjlighet till närmare besiktning upptäcktes det att spirstocken var i mycket
dåligt skick och att krönkorset satt löst. Man tog ner krönkorset som lagades, rostskyddades
samt målades. Den skadade delen av spirstocken byttes och infästningen till spiran ner till
stommen förändrades något. Det sattes en ny skivtäckningsuppdragning på korsstommen
som försågs med en vattenhake för att leda bort vatten. Principskiss finns som bilaga 3 i
denna rapport. När åtgärderna var klara och krönkorset återplacerats plåttäcktes ytan med
zink som rostskyddsfärgades 5040-Y80R (RAL 3009). Principskiss för åtgärder på spiran
tillkommer som bilaga 4 i denna rapport.

Närbild krönkorset innan åtgärder.

Krönkorset efter åtgärder.

Avvattning
Ytterligare problematik som upptäcktes när man kunde titta närmare var skador på
fasaderna orsakat av vatten från tornets utkastare, både mur och fog var helt urlakad.
Tidigare gick stuprören längs med hela den västra fasaden. För att minska belastningen av
nederbörd från utkastarna flyttades utkastarna till tornets östra fasad. Stuprören
placerades så vattnet leds ned på långhusets tegeltak. Åtgärderna godkändes av
Länsstyrelsen via mail 2021-03-05.
Avvattningen lämnades gjorde i ofärgad zink för att enklare smälta ihop med naturstenen
på tornet. Principskiss finns som bilaga 2 i denna rapport.

Närbild på förbättrad avvattning på tornet.
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Övrigt
Kyrkans tornluckor målningsunderhölls. Vissa delar av karmen och träpanelen var så pass
dålig att den behövde ersättas. Luckorna målades med linolja, kulör järnoxidbrun.

Renoverade tornluckor.

Iakttagelser under restaureringen
Vid närmare undersökning av takplåten syntes det tydligt att kulören alltid varit röd. Det
fanns inga underliggande färgskikt som syntes. Dessvärre upptäcktes inga stämplar.

Tillägg
•
•
•
•

Ytterligare drag/-ankarjärn
Byte av plåt ovanför västportalen
Flytt av avvattningen på tornet.
Stödbjälklag för säkring av nya ankarjärn och tornets första våningsbjälklag.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder
Åtgärderna har genomförts med respekt för tornets material och kulturhistoriska värde.
Förändringar från tidigare utförande (från platsmålad stålplåt till förmålad stålplåt) har
gjorts i enlighet med kyrkans karaktär. Åtgärderna har inneburet att flera strukturella och
praktiska problem kunnat åtgärdas såsom tornets hållfasthet, förbättring av avvattningen
och tillägg av landgångar samt säkring av bjälklag. Åtgärderna innebär ett fortsatt gott
bevarande av kyrkan och dess kulturhistoriska värde. Kyrkans akuta problem är nu åtgärdat
och kan åter igen tas i bruk samt kyrkans klocka kan ringa igen.

Ytterligare kommentarer
Trots åtgärderna återstår fortfarande vissa problem med tornets hållfasthet vad gäller
vibrationer från klockringningen. Detta bör ytterligare undersökas och åtgärdas.

Övriga handlingar med relevans för ärendet
2018-08-28

Konsekvensbeskrivning, Regionmuseet Skåne

2018-10-16

Beslut, Länsstyrelsen i Skåne
10

Västra Vemmenhögs kyrka – tornrenovering

2009-02-03

Vård- och underhållsplan Västra Vemmenhögs kyrka, Restaurator.

Kristianstad, 2021-04-21 - Linn Offerlind-Ljunggren

Nya landgångar inne i tornet, även delar av lagad underbrädning syns på
bilden.

Norra fasaden av tornet efter renoveringen.
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Bilaga 1

Principskiss av Niclas Hansson, Danewids
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Bilaga 2

Principskiss av Niclas Hansson, Danewids
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Bilaga 3

Skiss av Niclas Hansson, Danewids
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Bilaga 4

Skiss för montering av krönkors. Niclas Hansson, Danewids
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Regionmuseets E-rapportserie 2021
Kulturmiljö
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Östra Göinge kommunhus, Östra Broby sn, AF, Åsa Eriksson Green och Emelie Petersson, 2020
Svedala kyrka, underhållsplan 2020, Svedala sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020
Törringe kyrka, underhållsplan 2020, Törringe sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020
Börringe kyrka, underhållsplan, 2020, Börringe sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020
Stoby kyrkogård, gamla delen - reparation av mur, Stoby sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020
Ignaberga nya kyrka - installation av ljudsystem, Ignaberga sn, AM, Åsa Eriksson-Green, 2020
Fjärrvärme i Åhus, arkeologisk förundersökning, Åhus sn, FU, Johan Dahlén, 2008-2009
Osby kyrka, Osby sn, UP, Åsa Eriksson Green, 2021
Tolånga kyrka, underhållsplan, 2020, VP, Tolånga sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020
Vanstad kyrka, underhållsplan, 2020, VP, Vanstad sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020
Bjäresjö gamla kyrkogård, VP, Bjäresjö sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2021
Bjäresjö nya kyrkogård, VP, Bjäresjö sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2021
Oppmanna gamla och nya kyrkogård, VP, Oppmanna sn, Rebecca Olsson, 2021
Vånga gamla och nya kyrkogård, VP, Vånga sn, Rebecca Olsson, 2021
Ausås prästgård, Installation av fiberkabel, Ausås sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020
Ausås prästgård, Toaletter i östra längan, Ausås sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020
Össjö herrgård - ett kunskapsunderlag, Össjö sn, KU, Maria Sträng, Rebecca Olsson och Helene Stalin
Åkesson, 2021
Bonderups kyrkogård, renovering av kyrkogårdsmuren, Bonderups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2020-2021
Mariakyrkan i Båstad, installation av ny ljudanläggning, Båstad sn, AM, Kerstin Börjesson, 2020-2021
Eslövs kyrka – tillgängliganpassning av entré, Eslövs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2021
Hästveda bårhus, fasadrenovering, Hästveda sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020
Hardeberga kyrka, servicebrygga på vinden, Hardeberga sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2021
Stoby kyrkogård – reparation av mur, Stoby sn, AM, Linn Offerlind – Ljunggren, 2021
Hörja kyrka, takrenovering, Hörja sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2021
Hörups kyrkogård, Brunnar, Hörup sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020-2021
Östra Ingelstads kyrka, Installation av värmepump, Östra Ingelstads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2021
Borlunda kyrkogård och Skeglinge ödekyrkogård, Borlunda och Skeglinge sn, VP, Karin Hernborg 2021
Gårdstånga kyrkogård, Gårdstånga sn, VP, Karin Hernborg, 2021
Holmby kyrkogård, Holmby sn, VP, Karin Hernborg, 2021
Västra Kärrstorps kyrka - renovering av yttertak, taklag och fasader, Västra Kärrstorps sn, AM, Kerstin
Börjesson 2018-2021
Torsebro krutbruk – Omläggning av tegeltak på köksflygeln, Färlöv sn, AM, Åsa Eriksson Green, Emelie
Petersson, 2021
Skivarps kyrka, underhållsplan, VP, Skivarp sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2021
Östra Vemmenhögs kyrka, underhållsplan, VP, Östra Vemmenhögs sn, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica
Nilsson, 2021
Västra Vemmenhögs kyrka, underhållsplan, VP, Västra Vemmenhögs sn, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica
Nilsson, 2021
Svenstorpa kyrka, underhållsplan, VP, Svenstops sn, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2021
Västra Nöbbelövs kyrka, underhållsplan, VP, Västra Nöbbelövs sn, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson,
2021
Dokumentation och konsekvensutredning för åtgärder vid utrivning av vandringshinder, Klippans pappersbruk,
dokumentation övrigt DK, Rebecca Olsson och Helene Stalin Åkesson, 2021.
Dokumentation och konsekvensutredning för åtgärder vid utrivning av vandringshinder, Forsmöllan,
dokumentation övrigt DK, Rebecca Olsson och Helene Stalin Åkesson, 2021.
Dokumentation och konsekvensutredning för åtgärder vid utrivning av vandringshinder, Stackarps kraftverk,
dokumentation övrigt DK, Rebecca Olsson och Helene Stalin Åkesson, 2021.
Kulturlandskapet inom byggnadsminnet Torsebro krutbruk, kunskapsunderlag, kulturhistorisk utredning KU,
Rebecca Olsson, 2021.
Munka Ljungby kyrkogård, vård- och underhållsplan, Munka Ljungby sn, VP, Rebecca Olsson, 2021.
Tåssjö kyrkogård, vård- och underhållsplan, Tåssjö sn, VP, Rebecca Olsson, 2021.

43. Össjö kyrkogård, vård- och underhållsplan, Össjö sn, VP, Rebecca Olsson, 2021.
44. Västra Vemmenhögs kyrka, tornrenovering, AM, Västra Vemmenhög sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2021

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

