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Administrativa uppgifter 

Objekt  Strövelstorps kyrka 
Socken  Strövelstorps socken, 1122 
Kommun  Ängelholms kommun 
Län  Skåne 
Länsstyrelsens beslut 2019-07-10, dnr 433-15445-2019 
Regionmuseets dnr K12.30-299-19 
Beställare  Strövelstorps församling 
Projektör/Arkitekt Gunnar Arvidsson samt Itark Arkitektkontor AB. 
Målerientreprenör Leif  Olssons Måleri AB 
VVS-entreprenör Holmströms Rör AB 
El-entreprenör Ängelholms Elduo AB 
Ljud/ljusentreprenör Lindgrens Tele o AV System AB 
Byggentreprenör Henrik Anderson Byggnads AB 
Snickeri  Törnqvist snickeri, Utvälinge 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet i Skåne genom Åsa Eriksson Green 
Genomförandetid augusti 2019-januari 2020  
Slutbesiktning Entreprenadbesiktning 2019-11-12, efterbesiktning 2019-11-

29, antikvarisk slutbesiktning 2020-02-12 
Rapport granskad av  

Historik med relevans för ärendet 

Strövelstorps kyrka uppfördes under första halvan av 1200-talet och omfattade då lång-
hus, kor, absid och västtorn. Sannolikt valvslogs kyrkan under 1400-talet. På 1700-talet 
byggdes den norra korsarmen och under 1800-talet tillkom den södra. Tillbyggnaderna 
medförde troligtvis att de befintliga valven raserades och kyrkan fick nya valv. Huvud-
ingången flyttades till västtornet och 1894 ersattes det medeltida koret med ett nytt, 
femsidigt kor. Befintlig bänkinredning härrör från 1930-talet. Bänkgavlarna fick sitt nu-
varande utseende när de laserades på 1960-talet. 1937 installerades en ny orgel med ny 
fasad på läktaren i södra korsarmen. Ett nytt kalkstensgolv lades i kyrkan. Predikstolen 
flyttades längre in i södra korsarmen. Redan tjugo år senare fick kyrkan ny orgel och 
orgelfasad. På 1980-talet installeras innerfönster med stålbågar. 2003 höjdes läktarbar-
riärerna med järnräcken. Vad beträffar spår av medeltida ursprung så finns det kalkmål-
ningar i vapenhuset samt ovan valven. I långhuset finns en liten rest bevarad på södra 
långhusväggen. I övrigt verkar kyrkans ytskikt vara moderniserade men det finns inga 
tydliga uppgifter beträffande detta i vård- och underhållsplanen. 
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Utförda åtgärder 

 
Utklipp ur ritning av Itark arkitekter. Det är den grönmarkerade ytan som omfattats av ombyggnationen.  

Läktarunderbyggnad 

Under orgelläktaren i den södra korsarmen har en underbyggnad gjorts som rymmer 
RWC, pentry, samtalsrum och textilförvaring. Kyrkbänkarna i denna del av kyrkan har 
tagits bort. Ett nytt trägolv av furu (leverantör Valbo trä) har lagts för att skapa en jämn 
golvnivå tillsammans med kalkstensplattorna som ligger kvar i mittgången. Govet har 
betsats och lackats i en kulör som knyter an till bänkinredningen. Nya väggar är byggda 
av furureglar, träfiberskivor och gipsskivor. Under läktaren har slutna utrymmen för 
RWC samt samtalsrum ordnats. I linje med läktarfronten har två skåp platsbyggts, ett 
på vardera sida mittgången. Skåpen har vikbara dörrar som öppnas från mitten. Väl 
öppna kan de vikas in dikt an skåpen för att ta så lite utrymme som möjligt i anspråk. I 
det östra skåpet ryms ett pentry med inredning från IKEA. Det västra skåpet är tillverkat 
i furu, invändigt obehandlat för att användas till textilförvaring. Läktarfronten och pe-
larna har målats om med linoljefärg i befintliga kulörer.  De nya skåpen har målats med 
linoljefärg i samma blå kulör som återfinns på läktarfronten (entreprenörens doku-
mentation av färger och kulörer finns som bilaga till rapporten). Framför läktaren i kors-
armen har bänkar tagits bort för att ytan ska kunna användas för kyrkkaffe och andra 
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samlingar. Ytan har möblerats med stolar och bord som sedan tidigare funnits i kyrkan. 
Avlopp och vatten har dragits in i korsarmen via en städskrubb i det sydöstra hörnet. 
En ränna bilades upp i det befintliga, gjutna golvet och en kärnborrning gjordes genom 
yttermuren.  

Måleri 

Samtliga putsade vägg- och valvytor har rengjorts och målats med Keim Ecosil-ME. 
Undantaget är en yta med bevarat kalkmåleri på långhusets sydvästra vägg samt vapen-
huset i väster.  

Utklipp ur handling som visar var högtalarna i det nyinstallerade ljudsystemet monterats.  
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Ljud- och ljus 

Ett nytt ljudsystem av fabrikat BOSE har installerats. Systemet omfattar sju långsmala, 
vita högtalare och två basenheter, installerade enligt ritning ovan. Alla installationer är 
gjorda i murverk från efter 1846. Systemet är trådlöst och styrs via surfplatta.  
 
Belysningen har förnyats. Tidigare fanns lysrör i valvens nederkant, som nu bytts mot 
LED-lister. Variationsmöjligheterna för belysningen har ökat och energiförbrukningen 
minskat. Installationen är inte synlig för kyrkobesökarna. På ljuskronornas vajrar har 
runda, svartmålade plattor av plåt monterats. På undersidan av plattorna sitter spotlights 
och på ovansidan LED-lister, för belysning av valven. I triumfbågens mitt har en skena 
med riktbara spotlights placerats. I koret, på östra sidan av triumfbågen, har befintliga 
armaturer bytts ut mot moderna. På baksidan av altaret har LED-lister monterats vilket 
möjliggör belysning av koret i olika kulörer.  

Iakttagelser under restaureringen  
På norra väggen i vapenhuset fanns, under nedrasade yttre lager av puts, färgspår som 
kan vara delar av ett tidigare måleri. Spåren var mycket sporadiska och besiktigades av 
konservator innan de putsades över igen.  

Avvikelser från arbetshandlingar 
Enligt handlingarna skulle de snedställda väggarna på läktarunderbyggnadens östra och 
västra delar kläs med träpanel. Dessa har istället enbart målats.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Åtgärderna har utgått från församlingens behov i lokalen, vilket främjar kyrkorummets 
användning, och därmed ökar dess tillgänglighet. Den färdiga tillbyggnaden under läk-
taren har gjorts med eftertanke och omsorg om kyrkans karaktär. Som helhet är åtgär-
derna väl genomförda i relation till kyrkans kulturhistoriska värde.  

Övriga handlingar med relevans för ärendet 

2019-05-09 Ansökningshandlingar 
2019-05-13 Kulturhistorisk konsekvensanalys 
2019-07-10, med rättelse 2019-08-15, Länsstyrelsens tillstånd 
 

Kristianstad 2020-02-14 

Åsa Eriksson Green 
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Bildbilaga 

 
  

Södra korsarmen före arbetets start. Bänkar täckte hela golvytan även under läktaren.  

Till vänster en vy från predikstolen åt väster. Till höger bänkkvarter och läktare, observera skadorna på läktarpelarens måleri.  
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Bänkar i norra korsarmen, observera svärtningen på väggen bakom. Bilden till höger är en utblick från predikstolen över norra 
korsarmen.  

Norra sidan av läktaren i samband med ombyggnation, samt efter slutbesiktningen.  

Läktarunderbyggnaden har moderna väggar av furureglar, träfiberskivor och gipsskivor. Till höger visas samma parti av väggyta 
som högst upp till vänster, efter avfärgning.   
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Spår av äldre färglager framkom på vapenhusets norra 
vägg. Spåren har besiktigats av konservator innan väg-
gen lagades och målades.  

Vapenhuset efter avfärgning.  
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Den färdiga läktarunderbyggnaden i södra korsarmen. Den övre bilden är en utblick från norra läktaren. Observera de nytill-
komna belysningskransarna på ljuskronornas linor. 
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Överst visas koret efter färdig renovering. Väggarna är rengjorda och avfärgade och på ömse sidor om triumfbågen har högtalare 
monterats. Till varje högtalare hör en basenhet. Installationen syns på närmare håll på bilden längst ner till vänster. Här syns 
också en av de ledslingor som lagts ovanpå valvanfangen som en del av den förnyade belysningen. Längst ner till vänster syns den 
bevarade kalkmålningen på långhusets södra vägg. Målningen har inte omfattats av åtgärder.  
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Den nya läktarunderbyggnaden rymmer pentry till vänster och 
textilförvaring till höger. Innanför dessa skåp finns en RWC 
och ett samtalsrum. Ytan som tillskapats när bänkarna tagits 
bort har möblerats med stolar och bord redan befintliga i kyr-
kan. Kyrkkaffe serveras i samband med söndagens gudstjänst 
och har mötts av entusiasm av församlingens medlemmar.  
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Här syns inredningen i det nya textilskåpet och bilden illustrerar även hur luckorna fungerar. Luckorna kan vikas ihop så att 
de inte tar upp golvutrymme. Upphängningsanordningen för mässhakar ska justeras och skåpet ska kompletteras med en upp-
hängning för stolor. Inredningen är av obehandlad furu.  

I det vänstra skåpet under läktaren döljs ett pentry. Inredningen kommer från IKEA. Dörrarna är öppningsbara, och kan fäl-
las ihop så att de inte tar stor plats.  
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Entreprenörens materialförteckning, anteckning i rött av medverkande antikvarie.  
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1. Mariakyrkan i Helsingborg – renovering av tak och fasader, Helsingborg, AM, Kerstin Börjesson, 
2018–2019 

2. Gamla södra kasern, Installation av trapphiss, Kristianstad, AM, Åsa Eriksson Green, 2016–2020 
3. Strövelstorps kyrka, Inre renovering och ombyggnad, AM, Åsa Eriksson Green, 2019–2020 

 
 
  



 
    
 

 

 

 


