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Inledning 
Underhållsplanen för Vankiva kyrka togs ur-
sprungligen fram av Restaurator AB 2004 på 
uppdrag av församlingen. Följande doku-
ment är en uppdatering av sagda plan. Doku-
mentet har tagits fram av byggnadsantikvarie 
Åsa Eriksson Green på Regionmuseet i 
Skåne. Besiktning och inventering skedde un-
der försommaren 2020.  

Bakgrund 
Ägare till kyrkobyggnader, som är skyddade 
enligt KML 4 kap, ansvarar enligt Riksantik-
varieämbetets föreskrifter om kyrkliga kul-
turminnen (KRFS 2012:2) för att kyrkan har 
en vård- och underhållsplan. Denna ska upp-
dateras minst vart 10:e år. 

Syfte 
Syftet med underhållsplanen är att den ska 
vara ett underlag för förvaltning, underhåll 
och skötsel av kyrkan. Planen ska ge handled-
ning vid beslut om nya åtgärder och föränd-
ringar samt vid myndighetsbeslut angående 
tillstånd och ekonomisk ersättning.   

Metod 
Föreliggande uppdatering följer samma 
struktur och rubriksättning som 2004 års 

plan. Planen har uppdaterats gällande för-
ändringar i byggnaden, ny tillgänglig kunskap 
samt felaktig eller saknad information. Det är 
framförallt information under rubrikerna 
Historik, Åtgärdsbehov samt Tidplan som 
har kompletterats. Under rubriken Beskriv-
ning av kyrkobyggnaden har tillägg gjorts där 
ändringar skett sedan den förra underhålls-
planen togs fram.  
 
Arbetet har bestått av arkivsökning, invente-
ring och okulär besiktning av kyrkans exte-
riör och interiör samt fasta inventarier. Arbe-
tet har genomförts i samarbete med Göran 
Johansson, GJ Kyrk och Kulturrenovering 
AB och Magnus Johansson, kyrkvaktmästare 
samt representant från pastoratets förtroen-
devalda.  

Planens användande 
Underhållsplanen för Vankiva kyrka skall an-
tas av kyrkoråd, kyrkonämnd samt av kyrko-
fullmäktige eftersom planen ska ligga till 
grund för kyrkans framtida underhåll. Origi-
nalet av den nya underhållsplanen ska arkive-
ras tillsammans med kyrkans första under-
hållsplan i original. Det är viktigt att under-
hållsplanens checklistor och rekommendat-
ioner följs. Observera att åtgärder kan kräva 

tillstånd från länsstyrelsen. En del åtgärder 
kan dessutom kräva specialkompetens, ex-
empelvis konservator, för framtagande av åt-
gärdsprogram.  

Bilagor 
Till vårdplanen följer en åtgärdsöversikt med 
tidplan och en checklista för löpande under-
håll. 
 
Kristianstad 2020-10-13 
 
Åsa Eriksson Green.  
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Kyrkans läge och församlingstill-
hörighet 
Vankiva kyrka och kyrkogård ingår i Bjär-
nums pastorat och Lunds stift. Pastoratet 
omfattar även kyrkor och kyrkogårdar i Fars-
torp och Norra Åkarp.  

  

Vankiva kyrkby ligger strax norr om Hässleholm.  
Fotograf: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto Bildrättigheter: Lunds stift. 
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Beskrivning av kyrkobyggna-
den, tekniska system och in-
ventarier 
 
Uppdatering av beskrivning i 2004 års 
vård- och underhållsplan. 

Exteriör, allmän beskrivning 
Se underhållsplan 2004-11-12, kapitel 
2.3.1.  

Inga förändringar har skett mellan 2004 
och 2020. 
 
Nykyrkans sockel är målad med en plast-
färg i grå kulör.  

Interiör 
Se underhållsplan 2004-11-12, kapitel 
2.3.2.  
 
Vapenhus  
Till höger om vapenhuset finns ett kapp-
rum med panelklädda och laserade väggar 
och tak.   
 
Långhus med kor 
Sedan den inre renoveringen 2010 är väg-
garna slätputsade och målade med kalk-
färg våt i vit kulör. Mellan väggpartierna 

och takvalvet är det vitmålade hammar-
bandet synligt.  
 
Takets tunnvalv av trä är målat med linol-
jefärg i en ljust blå kulör.  

Fast inredning 
Se underhållsplan 2004-11-12, kapitel 
2.3.4.  
 
Klockor 
Kyrkan har två klockor, placerade i klock-
bocken i tornet. Storklockan har daterats 
till slutet av 1100-talet. Lillklockan är gju-
ten i Stockholm av klockgjutaren Gerhard 
Meyer år 1725.  

Tillgänglighet (handikappanpassning)  
Se underhållsplan 2004-11-12, kapitel 
2.9.5.  

Tekniska system  
Se underhållsplan 2004-11-12, kapitel 
2.3.3.  
 
Brandlarm är uppdaterat 2019 med direkt-
koppling till räddningstjänsten och kom-
pletterat med sirén i långhuset och nyckel-
skåp exteriört.  
 

Värmestyrningssystem från Jeff, CC 
kyrka har nyligen installerats. Inom syste-
met mäts den relativa luftfuktigheten 
(RH) i kyrkan. 
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Kyrkans byggnads- och repa-
rationshistoria 
Kyrkans historik före 2004 finns beskriven 
i underhållsplanen från samma år, kapitel 
2.4. Det följande är en komplettering av 
den tidigare historiken och en beskrivning 
av händelser efter 2004. 

Komplettering  
 
1999–2000 
Kyrkans tak av kopparplåt lades om. Röt-
skadade och hussvampsangripna delar av 
takkonstruktionen reparerades och valven 
isolerades.  
 
2002 
Yttre renovering av kyrkan omfattade lag-
ning och avfärgning av den putsade fasa-
den. Det är otydligt vilket material som an-
vändes men åtminstone en skada lagades 
med hydrauliskt bruk, utstockades med ba-
stardbruk och försågs med ytputs av luft-
kalk. Avfärgning gjordes med Rödvig ku-
lekalk. Dörrar och fönster målades med 
linoljefärg med pigment terra från Kultur-
hantverkarna. Lanterninens panel och ta-
kens underslag målades med gräddvit 

linoljefärg. Sockeln runt nykyrkan ströks 
med kallasfalt.  

Historik efter 2004 
 
2010 
Kyrkan genomgick en invändig ytskiktsre-
novering enligt handlingar från WSP Bygg-
projektering. Arbetet genomfördes av GJ 
Kyrk- och Kulturrenovering och Hågnarps 
måleri. Under renoveringen återställdes 
brädvalvet över långhus och nykyrka ge-
nom att tretexskivor och papp som monte-
rats på brädtaket avlägsnades. Även trälister 
längs takfoten, som monterats för att hålla 
fast tretexskivorna, revs. Brädtaket var i 
gott skick och visade två underliggande ku-
lörer; underst en blå linoljefärg och på den 
en gröngrå alkydoljefärg. Den blå linolje-
färgen kan rimligtvis härledas till den reno-
vering av kyrkorummet som genomfördes 
1909–1912 enligt domkyrkoarkitekten 
Theodor Wåhlins planer. Wåhlin använde 
gärna en särskild blå kulör i sina kyrkore-
noveringar, vilken med tiden kom att kallas 
”wåhlinblå”. Det finns uppgifter om att 
kyrkans valv på norra sidan rämnade år 
1912. Valvet reparerades och det kan 

förklara varför ingen ytterligare kulör åter-
funnits under den blå.   
 
Den gröngrå alkydoljefärgen skrapades ner 
till fast yta och efter rengöring spacklades 
spikhål och skarvar mellan brädorna med 
linoljekitt. Taket ströks tre gånger med ljus-
blå linoljefärg (kulör NCS S2020-R90B). 
Hammarbanden målades med vit linolje-
färg. All linoljefärg var av fabrikat Kultur-
hantverkarna Färg AB. Taket över norra 
vindfånget målades med matt, vit linolje-
färg. Kyrkans väggar rengjordes med 
svamp och målades med kalkfärg våt från 
Målarkalk eftersom underlaget bestod av 
olika färgtyper och putslagningar. Lag-
ningar av betong togs bort i fönsterni-
scherna och ersattes av kalkcementbruk in-
nan fönsterbänkarna målades med vit lin-
oljefärg. Bänkinredningens bemålning 
bättrades enbart. Träpanelen på kapprum-
mets väggar målades med vit lasyrfärg.  
 
2019 
Kyrkans brandlarm uppdaterades genom 
att befintliga detektorer och enheter byttes 
ut till nya som placerades på samma plats 
som de föregående. En ny detektor place-
rades i sakristian och en sirén placerades i 
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kyrkorummets bakre del, på väggen söder 
om ingången till kyrkorummet. Utvändigt 
monterades ett nyckelskåp på östra sidan 
om tornets trappa.   
 
2020 
Ny och kompletterande belysning i kyrko-
rummet (ej genomförd vid vård- och un-
derhållsplanens framtagande).  
 
 
 
 

  

Den vänstra bilden visar det frilagda brädtunnvalvet som togs fram 2010. Den högra bilden visar gavelväggen mellan långhus och kor, ovan vind.  
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Kyrkan och dess inventariers 
egenart och speciella värden 
samt hot mot dessa värden 
Se underhållsplan 2004-11-12, kapitel 2.5. 
 
Ett arbete med karaktärisering av kyrko-
miljöerna i Lunds stift pågår och kommer 
att utföras under gällande underhållspe-
riod. Karaktäriseringen bör läggas till un-
derhållsplanen som ett grunddokument för 
kyrkogården, kyrkan och dess inventarier.  

Vankiva kyrkogård 
Se vård- och underhållsplan för Vankiva 
kyrkogård 2013, Regionmuseet i Skåne.  

Målsättning för kyrkan och 
dess inventarier 2020 
Bjärnums pastorat har upprättat följande 
målsättning för förvaltningen av sina kyr-
kobyggnader:  
 

- Kyrkorna skall vårdas väl och hållas 
tillgängliga. Kyrkorna skall vara rum 
för gudstjänst och enskild andakt. För-
samlingen skall söka vägar att ta till 
vara människors intresse för och för-
bundenhet med kyrkobyggnaden.  

 

- Kyrkorna ska även fortsättningsvis 
vårdas på ett, såväl antikvariskt som 
tekniskt, riktigt sätt. Utgångspunkten 
är att ta fasta på kyrkans kvalitéer och 
att framtida förändringar görs på ett 
sätt som överensstämmer med kyrko-
rummets karaktär.  

 

- Vid förändringar, restaurering eller 
större ombyggnad ska alltid antikva-
risk expertis anlitas. Utgångspunkten 
för tekniska åtgärder ligger i det befint-
liga utförandet vad beträffar de 
material och metoder som bör tilläm-
pas. Länsstyrelsen och stiftsantikvarien 
bör kontaktas redan på planeringssta-
diet för att underlätta ärendegången.  

 
Målsättning och genomförande sedan 
2004  
Sedan den föregående vård- och under-
hållsplanen upprättades, där målsättningen 
bland annat var att ta itu med invändiga re-
noveringsbehov, har följande genomförts:  
 
- Renovering av invändiga ytskikt 
- Uppdatering av brandlarm 
- Installation av styrsystem för värme 
- Ny belysning i kyrkorummet 

Åtgärdsbehov 2020 
Se bilaga Åtgärdsbehov.  
 
Generellt är kyrkan i gott skick och beho-
vet är främst ett fortsatt löpande under-
håll.  
 
Ett fåtal punkter kräver utredning och åt-
gärdsförslag:  

- Eventuellt läckage i nordvästra 
takvinkeln mellan långhus och 
nykyrka 

- Dålig lukt i sakristian 
- Förvaring av kulturhistoriskt värde-

fulla textilier. Denna punkt kvarstår 
sedan 2004 års plan. En konservator 
bör anlitas för att ta fram en åtgärds-
plan.  

Vårdbehov och checklistor 
Löpande vårdbehov presenteras i check-
lista i bilaga 2.  

Särskilda vårdkrav till följd av 
kulturhistoriska värden 
I föregående underhållsplan 2004-11-12, 
kapitel 2.12, står att utgångspunkten för re-
novering ska vara befintliga material. För-
utsättningen för detta är att de befintliga 
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materialen är lämpliga och fungerar bra i 
byggnaden. 
 
Vid kulörval bör man utgå från befintliga 
kulörer. En sammanställning av kända 
kulörer finns i tabell på nästa sida. 
 
Samråd alltid med länsstyrelsen före 
åtgärder eftersom de kan kräva tillstånd 
enligt kulturmiljölagen.  
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Färgtyp och färgkoder 

Exteriör* Färgtyp/material Färgkod 
Fasadputs - - 
Fasadfärg Rödvig kulekalk (Målarkalk AB) Naturvit 
Sockel Hagmans kallasfalt - 
Underslag på hela byggnaden, inklusive tornet Linoljefärg (Ottossons)  Gräddvit, NCS 0502-Y 
Träpanel lanternin Linoljefärg (Ottossons) Gräddvit, NCS 0502-Y 
Ljudluckor  Lager 1 lasyr/trätjära, 2 akrylatfärg (ingen 

uppgift 2002) 
Svart  

Portar Linoljefärg (Ottossons) Terra, specialkulör obruten 1A-46 
Fönsterbågar utvändigt Linoljefärg (Ottossons) Terra, specialkulör obruten 1A-46 

Interiör  
  

Väggar Kalkfärg våt Vit  
Takvalv Linoljefärg (Kulturhantverkarna) Blå, NCS S2020-R90B 
Bänkkvarter  Okänt Polykrom bemålning från 1984 
Brädgolv i bänkkvarter  Okänt Brun 
Brädgolv i sakristia Golvlack Opigmenterad 

 
*Protokoll, Stoby målerifirma AB, 2002-06-06 
 



 

 
 

Källor 
 
Opublicerade källor 
 
Vankiva kyrka, underhållsplan, Restaurator, 2004-11-12 
 
Vankiva kyrka – invändig restaurering, Heikki Ranta, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, R 2010:77 
 
Vankiva kyrka – larminstallation, Åsa Eriksson Green, Regionmuseet i Skåne, R 2019:42 
 
Regionmuseets arkiv, Vankiva kyrkor 1999-( A0004/F4AA/1137) 
 
Theodor Ranebo, information om Lunds stifts inventering av kyrkklockor. E-post.   
 
  



 

 
 

Regionmuseets E-rapportserie 2020 

Kulturmiljö 
 
 

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, Jessica Nilsson, 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, Jessica Nilsson, 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, Jessica Nilsson, 2020 
21. Norra Sandby kyrka – invändig renovering, Norra Sandby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2019–2020 
22. Hörröd kyrka – takrenovering, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
23. Sofiero slott i Helsingborg, Helsingborgs stad, AF, Maria Sträng & Helene Stalin Åkesson, 2019–2020 
24. Glimåkra kyrka, värmesystem – installation, Glimåkra sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2019–2020 
25. Färlövs kyrka- förstärkningsarbeten i torn, Färlövs sn, AM, Petter Jansson 2019–2020 
26. Bara kyrka på utsidan, Byggnadsarkeologisk undersökning, Petter Jansson, 1997–1998 
27. Underhållsplan för Ingelstorps kyrka - uppdatering 2020, Ingelstorps sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
28. Tvärskogs kapell – orgel, Finja sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008 
29. Tvärskogs kapell, Finja socken, VP, Linn Offerlind-Ljunggren & Åsa Eriksson Green, 2020 
30. Visseltofta kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
31. Osby kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
32. Villa Sagan – omputsning av fasad & renovering av veranda, AM, 2019–2020, Anna Rabow & Emelie Petersson, 2020 
33. Vitaby kyrkogård - Renovering av murar, trädkrans och anläggande av lapidarium, AM, Anna Rabow och Kerstin Börjesson, 2019-2020 
34. Bollerups kyrkogård – renovering av murar, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
35. Össjö kyrka, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
36. Andreas Lundbergagården - Kunskapsunderlag, Falsterbo sn, KU, Emelie Petersson och Helene Stalin Åkesson, 2020 
37. Kyrkogården i Gärds Köpinge – omläggning av östra muren, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
38. Fasadrenovering Köpinge kyrka – dokumentation av färg- och putslager, BAD, Kerstin Börjesson, 2020 
39. Torsebro krutbruk – utvändig renovering av kontorsflygeln, Färlöv sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
40. Helsingborgs Rådhus – invändig belysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2020 
41. Västra Sallerups kyrkogård och begravningsplats, Västra Sallerups socken, VP, Karin Hernborg, 2020 
42. Jakob Hansens hus – fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2020  



 

 
 

43. Krubbemölla – omläggning av kvarnränna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
44. Mariakyrkan i Vä, sydvästra fasaden – stenarbeten och konservering, AM, Kerstin Börjesson och Petter Jansson, 2014-2019 
45. Starby kyrka, elsanering, larm, vägg- och golvarbeten, Starby sn, AM, Petter Jansson 2015  
46. Brösarps kyrka – utvändig renovering, Brösarps sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren 2020 
47. Norra Åkarps kyrka – uppdatering av underhållsplan, Åsa Eriksson Green, 2020 
48. Vankiva kyrka – uppdatering av underhållsplan, Åsa Eriksson Green, 2020 

 
 
 
 
Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk 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 
 

 



 

 


