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Sammanfattning 
Under senhösten och vintern 2019/2020 har Norra Sandby kyrka genomgått en inre 
ytskiktsrenovering och en ombyggnad av bänkkvarteren under läktaren i västra delen av 
långhuset. Bänkarna har tagits bort för att skapa öppna ytor med möblering för kyrk-
kaffe och andra sammankomster. I samband med de inre arbetena åtgärdades även en 
akut skada på takfoten på kyrkans södra sida.  

Administrativa uppgifter 
Objekt  Norra Sandby kyrka 
Socken  Norra Sandby socken, 1091 
Kommun  Hässleholms kommun 
Län  Skåne 
Länsstyrelsens beslut 2017-10-12, dnr 433-23349-2017 
Regionmuseets dnr K12.30-345-17 
Beställare  Hässleholms pastorat 
Projektör/Arkitekt Itark Arkitektkontor AB 
Generalentreprenör Murartjänst Wester AB 
Underentreprenör H2X AB 
Antikvarisk medverkande Regionmuseet i Skåne genom Åsa Eriksson Green 
Genomförandetid augusti 2019 till mars 2020 
Slutbesiktning 2020-03-13 
Rapport granskad av  Linn Offerlind-Ljunggren 

Historik med relevans för ärendet 
Norra Sandby kyrka byggdes 1864 efter ritningar av J F Åbom. Socknens medeltida 
kyrkobyggnad låg strax sydväst om den nya kyrkan och revs vid samma tid. Den nya 
kyrkan uppfördes i nyklassisk stil med långhus, västtorn och sakristia i öster. Exteriört 
är kyrkan mycket välbevarad. Invändigt målades kyrkans väggar i livfullt marmorerade 
kvadrar med polykroma listverk mot taket. Långhus och sakristia skiljdes åt av ett 
skrank. Bänkinredning och predikstol var sannolikt ursprungligen målade i en ekimite-
rande dekorationsmålning. Under 1950-talet målades kyrkan i ljusa, enhetliga färger, 
bänkinredningen fick en färgsättning och ådringsmålning som sannolikt inspirerades 
av en bevarad del av bänkinredningen från den medeltida kyrkan. En vägg byggdes 
mellan koret och sakristian och försågs med en målning med motivet ”Kristus och helgo-
nen” av konstnären Per Siegård. Det var troligtvis vid samma renovering som väggar 
och valv målades med den alkydoljefärg som senare kom att spjälka och krackelera och 
som vid denna renovering tagits ner. Det finns spår av en senare bemålning i kyrkan, 
framförallt synlig på läktarskranket. Sannolikt har det varit en bättringsmålning. Istället 
för en varm och mörkgrå kulör användes en ljust blågrå kulör.  
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Det övre fotografiet visar sannolikt kyrkans ursprungliga utformning med kvaderindelade, marmorerade väggar och 
mörk, ekimiterande bemålning på bänkarna. Den nedre bilden visar kyrkan med en ljusare färgsättning och enfärgade 
väggar. Fotografiet är inte daterat och färgsättningen är svår att avgöra. Eftersom skranket mot sakristian är kvar så är 
det innan 1950-talets renovering. Fotografierna kommer från Folklivsarkivets i Lund hemsida.  
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Utförda åtgärder 

Yttre åtgärder  

Under sommaren 2019 åtgärdades två skadade partier av takfoten i anslutning till stup-
rör på kyrkans södra sida. Åtgärderna var akuta och godkändes av länsstyrelsen i e-
post 2019-06-18. Skadan berodde sannolikt på ett läckage i kyrkans skiffertak. Taket är 
åtgärdat och takfoten lagad med metoder och material likt befintliga. En ny fotränna i 
kopparplåt har ersatt den äldre.  
 
Norrportens dörrblad satt för tätt intill putsen på dörromfattningens sidor, vilket orsa-
kade delar av putsen att ramla ner när dörren öppnades. Dörrbladen har därför frästs 
ner i ytterkant för att de ska kunna öppnas utan problem. Åtgärden är inte synlig vare 
sig exteriört eller interiört. 

Putsade väggar och valv 

Det mesta av den befintliga, starkt flagande och mycket spröda alkydoljefärg som lång-
husets, sakristians och vapenhusets väggar samt tak var målade med har skrapats och 
tvättats ner. Enligt handlingarna skulle kyrkan målas med en akrylatfärg men i överens-
kommelse med länsstyrelsen (e-post 2019-06-18) och efter samråd med entreprenören 
målades väggar och valv med silikatfärg för inomhusbruk; Ecosil från KEIM samt 
KEIM Intakt i gråvit kulör likt befintlig (kulör 9870 enligt tillverkaren). Putslagningar 
har enbart varit nödvändiga i mindre utsträckning, främst i mötet mellan tunnvalvet 
och långhusets gavlar.  
 
Väggar och tak under läktaren var sedan tidigare rollade med en okänd, modern färg-
typ. Den bakre väggen utgörs av stående brädor målade i flera omgångar. Försök gjor-
des att skrapa ner färgen, vilket visade sig vara svårt. Därför fattades beslutet att slipa 
av det yttre skiktet och sedan måla väggen med en modern färgtyp, som har vidhäft-
ning vid underlaget, men med pensel istället för roller. Samma sak gäller taket under 
läktaren. Väggar och tak har målats med, Ottosons Futura Aqua i kulör 1002-Y. Änd-
ringen har godkänts av länsstyrelsen i e-post 2019-12-18.  

Fönster och dörrar 

Fönstren har målats med linoljefärg från Teknos i kulör 4005-Y50R. Fönstren i sakri-
stian har målats med samma färgtyp i kulör 2502-Y. I samband med renoveringen 
monterades innerfönstren ner så att rengöring och målning kunde ske även mellan 
fönstren. Några spruckna rutor har ersatts med likvärdiga. 
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Dörrar i vapenhus och långhus, undantaget dörrarna till sakristian, har målats med Ot-
tossons linoljefärg i kulör 4502-Y.  Dörrarna till sakristian har målats med Teknos lin-
oljefärg 2502-Y. 

Bänkinredning och läktarfront 

I den västra delen av långhuset har tre bänkar tagit bort på vardera sida, dvs sex bän-
kar totalt. De väggfasta bakre bänkarna har behållits. Enligt handlingarna skulle två 
bänkrader på vardera sida tas bort, i e-post från länsstyrelsen 2019-11-22 godkändes 
borttagande av ytterligare en bänk på vardera sida. De brädor av trägolvet i bänkkvar-
teret som ligger närmast mittgången har fasats av för att anpassas till mittgångens 
golvhöjd av tillgänglighetsskäl. Utrymmet under läktaren har möblerats för att möjlig-
göra samlingar som kyrkkaffe och andra aktiviteter.  
 
Vid undersökning av de tidigare färglagren på bänkkvarter och läktare blev det tydligt 
att färgskalan förskjutits från en varm grå, till en närapå blågrå kulör någon gång under 
1900-talet, sannolikt efter 1950-talets renovering. Beslut fattades att två olika kulörer 
som fanns före den blågrå kulören nu skulle användas på bänkar, bänkgavlar och läkta-
rens ramverk. De marmorerade fyllningarna på läktarbarriären och bänkdörrarna har 
inte åtgärdats i denna renovering.  
 

Konservering 

Målningen på korväggen av Per Siegård från 1952 besiktigades av Skånes målerikon-
servatorer i projektets början.  Besiktningen resulterade i ett åtgärdsprogram daterat 
2019-11-14. Målningen bedömdes vara i behov av rengöring men var i övrigt i gott 
skick. I e-post 2019-11-06 bedömde länsstyrelsen att åtgärderna inte krävde tillstånd. 
Genomförda åtgärder har dokumenterats i en konservatorsrapport daterad 2020-03-
13. Rapporten redovisar bland annat ny kunskap om målningen som man tidigare 
trodde var utförd i fresco-teknik (målad på färsk puts). Motivet har istället ristats in i 
den färska putsen men sedan målats när putsen torkat. Åtgärderna visar att målningen 
är tålig mot fukt men inte klarar våt rengöring. Rengöring har gjorts med akapadsvamp 
och dammsugning. Små fläckar från t.ex. flugor kan i viss mån fortfarande finnas kvar 
eftersom tester att rengöra dessa med fukt gjorde att färgskiktet ljusnade. Begränsade 
retuscheringar med akvarellfärger har gjorts på slitna ytor.  

Ljudsystem  

Det äldre ljudsystemet har moderniserats. Nya högtalare har placerats likt tidigare be-
fintliga och en fast enhet för systemet har placerats ovanpå orgelläktaren. Styrning sker 
trådlöst via Ipad. 
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Iakttagelser under restaureringen  
Av väggarnas ursprungliga livfulla bemålning av marmorerade kvadrar har inga spår 
återfunnits. Det är möjligt att dessa togs ner fullständigt i samband med 1950-talets re-
novering. Spår av äldre färgskikt har däremot återfunnits på dörrarna i både kyrkorum-
met och vapenhuset. Här har återfunnits underliggande lager ekådring, och på det en 
beige-grön kulör.  

Avvikelser från arbetshandlingar 
Inga avvikelser från handlingarna har gjorts utöver de som redan redogjorts för i rap-
porten.  

Övrigt 
Tillstånd till konservering av predikstol och läktarbröstning lämnades av länsstyrelsen 
2020-03-16. Församlingen avser att söka kyrkoantikvarisk ersättning för att genomföra 
dessa arbeten samt för att åtgärda de marmorerade fyllningarna på bänkdörrar och 
läktarfront.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Åtgärderna är väl genomförda med hänsyn till kyrkans kulturhistoriska värde.  

Övriga handlingar med relevans för ärendet 
Datum anger när handlingar inkommit till Regionmuseet.  
2019-05-15 Arbetsbeskrivning, Itark AB, daterad 2013-05-15 
2019-06-18 Länsstyrelsens godkännande av ändrade åtgärder, e-post 
2019-06-17 Anteckningar byggmöte 1 
2019-09-24 Anteckningar byggmöte 2 
2019-11-05 Konserveringsprogram för korvägg, läktarbarriär respektive predikstol, 

Skånes målerikonservatorer, daterade 2019-11-04 
2019-11-22 Länsstyrelsens godkännande av ändrade åtgärder, e-post 
2019-12-02 Protokoll från förbesiktning, Danewids Ingenjörsbyrå AB 
2019-12-18 Länsstyrelsens godkännande ändrade åtgärder, e-post 
2020-03-16  Konservatorsrapport över rengöring av korvägg, Skånes målerikonserva-

torer, daterad 2020-03-13. 
2020-03-17 Materialdokumentation 
2020-03-19 Slutbesiktningsprotokoll, Danewids Ingenjörsbyrå AB 
 

Kristianstad 2020-05-25 

Åsa Eriksson Green 
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Bildbilaga 
 

Kyrkorummet i juni 2019, innan renoveringen påbörjades. Observera de svärtade väggarna och den flagande färgen i taket.  
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Bänkarna under orgelläktaren i kyrkorummet västra del före rivning. Överst det norra bänkkvarteret och nederst det södra.  
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Överst till vänster ett av två skadade partier vid stuprörens möte med fotrännan längs kyrkans takfot. Överst till höger Per Sie-
gårds målning på fondväggen från 1950-talet. Nere till vänster en bevarad bänklucka från Norra Sandbys medeltida kyrko-
byggnad, som sannolikt har inspirerat 1950-talets färgsättning av kyrkan. Till höger ett av innerfönstren som monterats ner för 
målning och rengöring.  
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Överst det norra bänkkvarteret före renovering. Nedre bilden visar en fönstersmyg med masonitskiva. Skivan kan ha monterats 
dit i ljudisolerande syfte, sannolikt vid 1950-talets renovering. Skivorna har tagits bort i samband med denna renovering.  
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Övre bilden visar norra bänkkvarteret när bänkarna rivits. Nedre bilden visar motsvarigheten i södra bänkkvarteret.  
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Övre bilden visar ett parti av väggen där den möter takvalvet. Här satt den äldre färgen hårt och var svår att ta bort. Notera att 
den mörkt beigea kulören framstår som något mörkare på bilden än i verkligheten. De nedre bilderna visar äldre färglager på 
dörrarna i vapenhuset. Bilden till vänster visar spår av ekimitation och en grönbeige kulör på dörrpartiet mellan vapenhus och 
kyrkorum. Bilden till höger visar ytterportens insida med spår av en grön-beige kulör.  
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Den övre bilden visar en spricka mellan orgelläktarens träkonstruktion och den murade väggen mellan kyrkans torn och kyrkorum-
met. Sprickan utvärderades av byggnadsingenjör och bedömdes inte vara tekniskt problematisk. Den nedre bilden visar ett av många 
tillfällen när nyansskillnader mellan olika kulörer stod på spel.  
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  De övre bilderna visar de marmorerade fyllningarna på läktarfronten, ett visar påfallande stor flagning och färgbortfall medan den 
till höger är i relativt gott skick. Målningarna verkar vara utförda på ett skivmaterial. Bilden nere till vänster visar en av bänk-
luckorna med 1950-talets bemålning. Det dekorationsmålade, röda partiet har inte åtgärdats i renoveringen utan kommer, till-
sammans med dekorationsmåleriet på läktarfronten att åtgärdas längre fram. Nere till höger en detaljbild av ett nymålat fönster.  
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Kyrkorummet efter avslutad renovering. Endast återmontering av ljuskronor och nya möbler återstår. Den övre bilden är tagen 
från predikstolen och den nedre från orgelläktaren.  
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Utrymme i norra bänkkvarteret efter att tre bänkar tagits bort och golvet slipats och lackats. Notera färgskillnaden på det sli-
pade golvet och golvet under bänkarna som är gulbrunt. Kontrasten påpekades vid slutbesiktningen och frågan väcktes om det 
nybehandlade golvet skulle pigmenteras för att bättre passa in. Eftersom den äldre ytan sannolikt är så mörk bl.a. på grund av 
gulnad lack och det är svårt att matcha en kulör som åldrats så beslutades att inte vidta någon åtgärd.  
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Den övre bilden visar södra bänkkvarteret under läktaren efter att bänkarna avlägsnats. Nedre bilden till vänster visar en av de 
ommålade bänkarna, insidan av bänkluckan är också målad. Nedre bilden till höger visar norra porten efter ommålning.  
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  Överst till vänster syns norrporten till kyrkan där en bit av dörrbladets yttre del frästs ner för att inte skada murverket. Överst 
till höger sakristian efter renoveringen. De nedre bilderna är från kyrkans vapenhus. Till vänster ytterporten efter ommålning 
och till höger porten mot kyrkorummet efter ommålning.  



 
    

Norra Sandby kyrka – inre renovering 
 
 

   

Utrymmet under läktaren efter färdigställd renovering och med nya möbler på plats. 
Foto: Henrik Wanstadius.  
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Utrymmet under läktaren efter färdigställd renovering och med nya möbler på plats. 
Foto: Henrik Wanstadius.  
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Nya radiatorer har ersatt de tidigare. Modell och utförande är i stort sett 
lika de tidigare befintliga. Den övre bilden visar radiatorerna i långhusets 
sydöstra hörn, motsvarande finns även i nordost. Bilden till vänster visar 
radiator på orgelläktaren.  
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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, Strövelstorps socken, AM, Åsa Eriksson Green, 

2019–2020 
4. Skårby kyrkogård – renovering av trappa, Skårby socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019  
5. Remmarlövs kyrkogård, Remmarlövs sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
6. Skarhults kyrka – lagning av mur, Skarhults socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
7. Eslövs kyrka – ny ljud- och projektoranläggning, Eslöv, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
8. Stehags kyrkogård och begravningsplats, Stehags sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
9. Klippans Bruk – holländeri till PM 2, Klippans socken, AF, Helene Stalin Åkesson, 2020 
10. Bolshögs kyrkogård – Murarbeten, Bolshögs sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
11. Västra Vemmerlövs nya kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Karin Hernborg 2019–2020 
12. Underhållsplan för Löderups kyrka - uppdatering 2020, Löderups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 

2020 
13. Raus kyrka Helsingborg – ny vindslucka, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2020 
14. Underhållsplan för Glemminge kyrka - uppdatering 2020, Glemminge sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 

2020 
15. Maglarps nya kyrkogård, Maglarps sn, VP; Karin Hernborg 2019–2020 
16. Fjelie kyrka- ut- och invändig renovering, konservering, Fjelie sn, AM, Petter Jansson 2015–2016 
17. Farstorps kyrka, installation av larm, Farstorp sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
18. Korsvirkeshus vid Raus kyrka, Raus sn, FU, Maria Sträng & Kali Olsson, 2019 
19. Vallkärra kyrkogård – renovering av kyrkogårdsmur, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2020 
20. Underhållsplan för Hörups kyrka - uppdatering 2020, Hörups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
21. Norra Sandby kyrka – invändig renovering, Norra Sandby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2019–2020 

  



 
    
 

 

 

 


