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Bara kyrka ligger i Svedala kommun som är markerad på kartan. 

Bara kyrka ligger i den gamla kyrkbyn, två kilometer öster om samhället Bara. 
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Bara kyrka har renoverats utvändigt genom putslagning och avfärgning, omfog-
ning av omfattningar, fönster- och dörrenovering, förstärkning av takkonstrukt-
ion, nytt undertak, tvättning och ersättning av takpannor, lagning av tornspira, 
konservering av stenarbeten, och nybyggnad av stentrappa med ramp vid huvud-
ingången.  

Administrativa uppgifter 

Objekt   Bara kyrka, Bara 23:1 
Socken   Bara 
Kommun   Svedala 
Arbetshandlingar Arbets- och Materialbeskrivning, förfråg-

ningsunderlag, 2014-10-17, Sweco Ar-
chitects AB Malmö och Akuta insatser åt-
gärdsprogram renässansgavel, 2015-05-07 

Bilaga till arbetshandlingar Bilaga 2: Bilder utvändigt  
 Bilaga 2: Ritning ramp 
Länsstyrelsens diarienummer Beslut, 2012-10-15, 433-17550-12 
Regionmuseets diarienummer L12.30-90-15, 1182 
Byggherre/beställare Värby församling 
Entreprenör   Bröderna Bergströms Byggnads AB 
Konservator   Stucco Maestro   
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Anna Rabow 
Byggnadstid 2015-01-29 till 2015-11-04 
Slutbesiktning 2015-09-22 och 2015-11-04 
Kyrkoantikvarisk ersättning Fasader, fönster, dörrar, tak, och renäs-

sansgavel. 
Rapport granskad av Maria Sträng 
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Bara kyrka består av långhus, ett lika högt och brett rakt avslutat kor, smalt väst-
torn och sakristia som ansluter på södra sidan. Fasaderna är stänkputsade och 
avfärgade i vit kalkfärg, muröppningarna utgörs av spetsbågiga tegelomfattningar 
och taken är täckta med röda tegelpannor. Kyrkan är ursprungligen uppförd i 
romansk stil under 1100-talet med långhus, ett mindre kor i gråsten och omfatt-
ningar i sandsten och krita. Ingångar ska ha funnits både på den norra och 
södra långsidan. En halvrund absid avslutade troligtvis koret i öster. Under 1400- 
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talet förlängdes långhuset och koret breddades. Samtidigt ersattes innertaket av 
trä med valv. Västtornet i tegel vars nedre botten antas ha varit förbundet med 
långhuset stod klart 1485. Under 1600-talets första hälft uppfördes en herrskaps-
kyrka i söder åt ägarna till Torups slott. Den hade ett gravkor och smyckades med 
volutgavel och vapentavla i sten, daterad till 1739. 

Under 1700- och 1800-talen utfördes reparationer på tornet vars sydöstra 
hörn murades om. Under 1800-talet revs också vapenhuset i söder, den nuva-
rande västportalen i tornet togs upp och kyrkans befintliga gjutjärnsfönster sattes 
in. Den byggnadsarkeologiska undersökningen som gjordes i samband med den 
utvändiga renoveringen 1997 visade att fasadernas ytputs åtminstone sedan 1700-
talets slut haft stänkt struktur och varit kalkavfärgad i vitt. Innan dess var mur-
verket synligt eller möjligen försett med en tunn kvastad ytputs eller slamning. 

Det nuvarande undertaket av sågade ektakspån, tillkom möjligen i samband 
med den stora renovering av kyrkan som utfördes i slutet av 1800-talet. I en 
brandförsäkring från 1893 uppges kyrkans taktäckning utgöras av spån på läkt. 
1913 lades taket om med rött tegel på underlag av spån på samtliga takytor. 

Bara kyrka, före den utvändiga renoveringen, mars 2015. 
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1947 byttes de tre ytterdörrarna mot nya efter ritningar av arkitekt Bror Thorn-
berg. Dörrarna har stående panel av oljad ek och invändiga fyllningar av furu. I 
dörröverstyckena sattes ekfönster och galler av smidesjärn. De äldre dörrarna 
finns beskrivna och fotodokumenterade. Västportalens och sakristians portar 
hade snedställd panel och överljus. Den senare tillkom 1930 när en del av herr-
skapskyrkan inreddes till sakristia. Västportalens innerdörr förvaras i tornet. 

1997 utfördes en fasadrenovering då vissa partier murades om, alla fasader 
putsades och kalkavfärgades. Ankarslut och dragband sågs över och takstolarna 
kompletterades med fem dragband. Konsolidering av stendetaljer utfördes. Plåt- 
och järndetaljer, fönster och dörrar målades. Nya blyplåtsanslutningar mellan tak-
fall och murverk monterades. I samband med fasadarbetena genomfördes en 
byggnadsarkeologisk undersökning av Landsantikvarien (se ritningar i bilagan). 

Skydd enligt KML 

Kyrkobyggnader uppförda före år 1940 är skyddade enligt 4 kap Kulturmiljö, 
KML. Även kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är skyd-
dade. Lagen föreskriver att kyrkorna ska vårdas och underhållas så att deras kulturhisto-
riska värden inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas.  

Bara kyrka efter att renoveringen var klar, november 2015. 
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Skadebild/motiv till åtgärder 

Fasaderna var nedsmutsade och täckta med alger, fönster och dörrar i behov av 
målning/behandling, taket var i behov av omläggning och församlingen önskade 
tillgänglighetsanpassa huvudentrén. Antydan till rötskador var synligt på flera av 
hanbjälkarnas ovansidor på vinden till långhus och kor. Ett parti av remstycket på 
långhusmuren mot söder var kraftigt rötskadat. Flera av takstolarnas sammanfog-
ningar hade lossnat och några av stödbenen vid öppningen till sakristians vind 
var i behov av justering. Läckage var vid en inventering 2012 synligt på långhus-
vinden mot norr. Ett svampangrepp åtgärdades år 2010 i taket mellan långhus 
och sakristia mot söder. Angripna stickspån ersattes med skivmaterial och ny läkt 
tillkom. Provtagning visade att det inte rörde sig om äkta hussvamp. 

Utförda åtgärder 

Fasader och omfattningar 

Fasadernas puts var i väldigt gott skick och väldigt lite putsades om, den största 
delen omputsningar utfördes vid anslutningar. I samband med renoveringen ana-
lyserades putskvalitén av Målarkalk. De två putsproverna som togs var av likvär-
dig brukstyp. Det ena provet hade en spritputsad och vitmålad yta med en relativt 
låg hållfasthet och en ljust grå nyans. Ballasten bedömdes som mellankornig och 
styrkan motsvarade ett lufthärdande kalkbruk. Ytan var spritputsad med en ball-

Tornets puts hade släppt vid det övre dragjärnet. T.h. ses fasaden efter tvätt och nedknackning av puts. Det övre dragjärnet 
och dess nät var rostigt (bild Bröderna Bergström.) 
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ast som bedömdes vara baserat på natursingel med ungefär 6 mm kornstorlek. 
Den vita färgen på ytan var relativt välbunden, i gott skick men med avnötta top-
par. Färgen hade en relativt god sugning och reagerade på saltsyra varför det be-
dömdes vara en kalkbaserad färg, eventuellt med någon typ av fyllnadsmedel, så 
som dolomit. 

Det som vållade störst problem var fasadernas algpåväxt. Den blev inte ren 
med någon av de föreskrivna traditionella metoderna, torrborstning och försiktig 
högtryckstvätt. Då putsen var i gott skick ville man inte riskera att förstöra den 
med hårdare metoder. Den spritputsade fasaden är gynnsam för algerna vars po-
rer suger sig fast i håligheterna och dessutom trivs alger i kalk. Vid renoveringen 
av renässansgaveln i sten användes rengöring med hettvätt av stenkonservatorer-
na. Då denna metod både var skonsam och effektfull testades den även på de 
putsade fasaderna. Hettvätt användes, tillsammans med algbekämpning med 
Grön-fri Proffs från Jape, på fasaderna med gott resultat i två omgångar. 

Då algerna antas komma tillbaka kom förslaget att avfärga fasaderna med 
silikatfärg i stället för kalkfärg upp. Silikatfärg anses vara betydligt mindre gynn-
sam för algerna. Men då hela fasaden redan är avfärgad med kalkfärg valdes 
denna färg. Det är en traditionell färg som också var föreskriven i åtgärdsförsla-
get. En nackdel med denna färg är att topparna i spritputsen är så nednötta att de 
bara består av ballast utan skyddande bruk som kalken inte fäster på. Av den  

Det övre ankarjärnet som spändes, rostskyddsmålades och nätades före putsning med luftkalkbruk. T.h. ses renässansgaveln 
algbeväxta puts och lavtäckta stendekor. 
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anledningen kunde inte färgen få hundra procents täckning. Samtliga fasader av-
färgades sju gånger med vit obruten kalkfärg och därefter utfördes kalkvattning.  

Tornet har två dragjärn varav det övre var överputsat. Här hade putsen 
släppt och armeringsjärnet rostat och all puts fick tas ner. Det rostiga armerings-
nätet ersattes med nytt, dragjärnet spändes, borstades rent och rostskyddsmålades 
med Nordsjö Pansarol. Nytt nät skruvades fast varmed järnet putsades över med 
Kulekalks luftkalkbruk CL90 1:3, med 0-4 mm fraktion. Detta bruk användes till 
alla lagningar på kyrkans fasader. 

Däremot var de murade omfattningarna i gult och rött tegel kring fönstrens 
och sakristians dörr i större behov av lagning än vad som förmodats. Enligt för-
frågningsunderlaget skulle omkring 50 % lagas men på de flesta ställen blev det 
mer och på den norra sidan var det så mycket som ¾ som fogades om. Fogarna 
var omfogade flera gånger med bruk i olika kulörer. Fogarna kratsades ur och 
fogades med naturlig hydraulisk kalk, Saint-Astier NHL 3 1:2 med en slät fog likt 
tidigare utföranden. 

På tornet och sakristian förekommer svartmålade ankarjärn med voluter 
och på tornet finns även ett flertal raka, vitmålade ankarjärn. Dolda ankarjärn 
knackades fram, de och övriga järn, borstades rena från rost och lös färg, rost-
skyddsmålades med Nordsjö Pansarol. De synliga volutformade ankarjärnen av-
färgades i bensvart linoljefärg och de raka i vit linoljefärg med pigment av titan-
zink.  

Omfattningarna kring fönstren och sakristians dörr var i dåligt skick och fogades om. T.v: Före och t.h. efter fogning. 
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Sakristians renässansgavel var liksom tornet väldigt missfärgat av rödalger. Sands-
tensdekoren på avtäckningen var mer eller mindre helt täckt av lav och mossa. Få 
hade lagt märke till dödskallarna på de mellersta krönen och inte heller kunde 
man se från marken att vissa delar var av puts. Stendekoren som består av ett tre-
passformat krön med sträva, avsatser med dödskallar och spiror avslutas nertill av 
voluter. Den ena spirans topp saknas och den andra har en avbruten spets. 
Dödskallarna var däremot intakta och nedanför dessa sitter en trepassformad 
sten. Efter att stendekoren rengjorts med hettvätt och rotborste undersöktes dess 
skick varmed det kom fram att stenen var i behov av mer omfattande åtgärder. 
Ett särskilt åtgärdsförslag upprättades av konservator varmed konsolidering, lag-
ning, infästning av sandstenen utfördes. Omfogning och omputsning av dropp-
näsor och kanter utfördes med hydrauliskt kalkbruk. Hela den översta rundning-
en med mittersta strävan var lagat eller ersatt med ett hårt bruk. Arbetena utför-
des av stenkonservator och en separat rapport ska upprättas. 

Fönster, dörrar och ljudluckor 

Långhusets, korets och sakristians elva fönster utgörs av fasta järnfönster och 
solbänkar av gjutjärn. Fönstren har diagonalställd spröjs och mönster med fyr-
pass och polykromt glas i övre del och vädringsbåge. De var, liksom solbänkar-
na, svartmålade. Vid renoveringen upptäcktes att ett par av fönsterjärnen hade  

Delar av stendekoren på sakristians renässansgaveln före och efter rengöring, omfogning och fasadavfärgning (bild t.v. Stucco 

Maestro). Jämför med bild på framsidan av rapporten. 
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skador på spröjsen och att de fönstren var av ihåligt järn. Ett fönsterbåge hade 
ett stort hål som fylldes igen med metallspackel. Fönstren och gjutjärnsbänkarna 
stålborstades från löst sittande färg och rost. Omkring 25 glas var trasiga eller 
gick sönder i samband med renoveringen. På några av fönstern hade glas ersatts 
sedan tidigare men inte rensats från kittrester. Kittet satt väldigt hårt varför ytter-
ligare glas gick sönder. Alla trasiga rutor ersattes med handblåst glas och kittades. 
Glas med små sprickor i kanterna byttes inte. Fönstren och gjutjärnsbänkarna 
rostskyddsmålades med Nordsjö Pansarol och avfärgades med bensvart linolje-
färg från Ottossons Färgmakeri. Fönstren behandlades och avfärgades även in-
vändigt. 

Tornets spetsbågsformade träfönster som sitter på den södra tornfasaden är 
ett enkelfönster med spetsbågsformat avslut. Det skulle renoveras men var så 
skört och gick sönder vid lagningen att det nytillverkades ett exakt likadant. Gla-
sen återanvändes och fönstren avfärgades likt de andra fönstren med samma ben-
svarta linoljefärg. 

De tre ytterdörrarna skrapades och oljades. De två överljusen med krysstag 
i smide över huvudentrén och sakristians dörr togs ner, rostskyddsmålades och 
avfärgades med svart linoljefärg. Huvudentréns dörr vändes för att anpassas till 
den nyuppförda rampen. Dörrbladets två yttersta panelbrädor byttes mot nya i 
ek. Dessa målades in med pigmenterad olja för att inte avvika alltför mycket. 
Dörrarna oljades även invändigt. Trycke och gångjärn återanvändes.  

Fönstren med gamla kittrester, skadade rutor och rostig mittspröjs. Fönstren rostskyddsmålades och avfärgades i svart. 
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Tornets träfönster var i så dåligt skick att snickaren fick tillverka ett nytt efter det gamla som modell.  

Ytterdörren vändes och justerades, nya panelbrädor ersatte de gamla på dörrbladens ytterkanter. Gångjärn, trycke och och 
plåtar återanvändes. Smidesfönstret renoverades likt övriga järndetaljer och avfärgades svart.  
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Tornet har fyra ljudluckor i spontad och svartmålad panel med solbänkar i rött 
tegel vars inre del är täckt med kopparplåt. Ljudluckorna har vardera två dörr-
blad, ett större och ett mindre. Rötskadad panel och vattbrädor byttes, på en ljud-
lucka byttes några hela brädor och på en annan ilusades ny panel i den nedre de-
len. Nya vattbrädor ersatte de gamla och järnspik med kraftiga spikhuvuden er-
satte de som var rostiga. Ljudluckorna skrapades och avfärgades med bensvart 
linoljefärg från Ottossons Färgmakeri. 

Tak och takkonstruktion 

På torntaket togs alla tegelpannor, läkt och rötskadat spån ner. Det äldre ek-
stavspånet som var tjärat hade främst i takfoten vid en tidigare renovering ersatts 
med tunnare furuspån. Ett mindre gjutjärnsfönster som fanns på ena takfallet 
togs bort och ersattes med skivtäckning. Ny ströläkt och nya hörnreglar skruva-
des fast varpå en diffusionstät och genomtrampningssäker takduk från Icopal 
Miratec lades på. Med denna duk ansågs en komplettering med spån vara över-
flödig och enligt tillverkarens anvisningar skulle undertak inte behövas. För att få 
luftning vid takfoten byggdes den på med snedställda brädor med nätat mellan-
rum. Den nedre delen av undertaket skalkades med tre smala brädor på höjden. I 
duken sattes ventilationsstosar med jämna mellanrum upp. De gamla tegelpan-
norna som till största delen bestod av röda falsade veberödspannor tvättades och  

Torntakets undertak av ekspån var närmast takfoten lagat med furuspån. Spirans klot var sprucket och täckplåten i bly i 
dåligt skick.  
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lades tillbaka. Nockpannorna på de fyra hörnen bestod av två olika sorters pan-
nor, en klockformad och en numera vanlig modell med falsad sida. En del nock-
pannor var ersatta med en tredje modell och flera var spruckna. De klockformade 
pannorna samlades och lades på två sidor och de övriga på de två andra. 

Vid arbetena på taket upptäcktes att takspirans infästning och klot var i då-
ligt skick varför den plockades ner och togs isär. Klotet var täckt med svartmålad 
blyplåt och takavtäckningen var rödmålad. Ett nytt träklot tillverkades likt det 
gamla i två halvor, fästes ihop och täcktes med färdiglackerad plåt som lödades. 
Smidesspiran rengjordes, rostskyddsmålades och avfärgades med bensvart linolje-
färg. Själva kyrktuppen i koppar åtgärdades inte. 

På långhus, kor och sakristia lades taket om med undertak av duk på samma 
sätt som på tornet. Här var dock en större andel spåntak i dåligt skick och rensa-
des bort. Taket och nocken luftades likt tornet med Icopals Monarvent ventilat-
ionsstos. Det södra hörnet mellan långhus och sakristia hade sedan tidigare en 
skada från ett läckage som åtgärdats med omläggning av tak, skivtäckning och ny 
läkt. Långhusets två sparrar närmast sakristian hade ytliga rötskador medan rem-
stycket var i sämre skick. Rötskadat remstycke byttes mot nytt i furuvirke som 
halvades och fästes i befintligt remstycke med kraftig skruv. Papp lades under det 
nya remstycket. 

De flesta takpannorna var röda falsade tegelpannor från Svedala tegelbruk 
men flera var bytta mot pannor från Veberöd. Samtliga hela pannor återanvän- 

Ett nytt klot tillverkades i två halvor för att omsluta smidesspiran. Klotet kläddes sedan med papp och plåt som lödades. 
Bild t.v. Bröderna Bergström. 



 
Bara kyrka – utvändig renovering 
 
 

16 

des och lades tillbaka, skadade pannor ersattes med begagnade veberödspannor. 
De yttre raderna pannor och alla nockpannor skruvades fast. Nockpannorna la-
des även i bruk. Skadade tegelpannor på korets trappstegsgavel ersattes och kom-
pletterades med nytt bruk i skarvar och håligheter. 

All takavvattning ersattes, dels saknades stuprör och dels var delar av den 
rostig. Avvattningen byttes inte mot ny i koppar på grund av stöldrisken utan mot 
brunlackerad plåt och aluminium (NCS-kod 8010-Y30R vilket motsvarar RAL 
8014). För enkelhetens skull valdes en och samma kulör på allt och den bruna 
kulören valdes då den är diskret, någorlunda lik icke ärgad koppar och passar mot 
tegeltak. Aluminiumplåt som är mer tålig användes till vinkelrännor, fotplåt och 
inskott medan traditionell stålplåt valdes till hängrännor och stuprör. Mot sakri-
stians sandstensgavel lades underbeslag där pannorna förut bara var murade. 

Takstolarna i långhuset och koret sågs över vad gäller sammanfogningar, 
dragjärnens funktion och hanbjälkarnas skick. Hanbjälkarna var infästa i sparrar-
na med trädymlingar som slogs i och spändes. Vid den utvändiga renoveringen 
1997 hade fem dragjärn spänts mellan sparrarna i syfte att säkra konstruktionen. 
Det östra dragjärnet närmast korets yttermur hade lossnat och slogs i/fästes till-
baka. De återanvända hanbjälkarna var försvagade, murkna och träcktäckta på 
ovansidor. Efter konsultation med hantverkare, ingenjörer och länsstyrelse be-
stämdes till slut att de svagaste hanbjälkarna skulle förstärkas. Från ingången från 

Långhusets skadade remstycke och sparrar. Det skadade remstycket ersattes och halvades med ny del i furuvirke (bild 
Bröderna Bergström). 
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tornet sett förstärktes hanbjälke nr 4, 12 till 14 och 16 till 20. Hanbjälkarna för-
stärktes på båda sidorna med träplank i dimensionerna 45 x 120 cm som genom-
borrades med varmförzinkade franska träskruvar. Håltagningen anpassades till 
befintliga hål och urtag så att infästningarna inte gjordes i dessa, det skulle trolig-
vis utgöra påfrestningar för konstruktionen. 

Tornets bjälklag 

Tornets invändiga murverk på de övre våningarna är synligt och hade tydlig 
sprickbildning åt främst väster. Tornet har sedan länge varit instabilt, vilket inte 
minst ommurningen på 1800-talet och de många ankarjärnen tyder på. Då det 
fanns en osäkerhet kring huruvida det var pågående skador konsulterades en in-
genjör och en konstruktör. Sprickbildningen konstaterades vara gammal och 
förmodades inte ha förvärrats sedan klockorna fick ny upphängning på 1960-
talet. Provringning utfördes varvid man inte kunde se någon rörelse i murverket. 
Den största sprickan konstaterades vara i tornets svagaste snitt och att den var 
med stor sannolikhet av hög ålder. Klockans nya upphängningsanordning ger 
bättre avlastning och stabilitet än den förra. 

Sprickorna putsades med gipsbruk som, om murverket spricker, kommer 
att ge indikationer på huruvida det är en pågående skada. De två dragbjälkarna 
vari ankarjärn är fästa och som ligger mot västmuren på tornets andra och tredje  

T.v: Tornet efter renoveringen med nygjort klot. T.h: Långhuset fick nya plåtarbeten i brun aluminium och stålplåt (bild 

Bröderna Bergström). 
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Hanbjälke vars infästning lossnat. 
T.v. skymtar dragstaget vid 
korväggen som också satt löst. 

Nio av hanbjälkarna över 
långhuset och koret förstärktes med  
brädor som skruvades fast på båda 
sidor. 

Dragbjälkar på tornets andra och 
tredje våning förstärktes med 
smidesjärn som fästes i befintliga 
järn. Huvudentréns innerdörrar 
förvaras här. 
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våning förstärktes. På vardera bjälke förankrades två spännbara smidesjärn som 
var fästa i plattjärn och skruvar som i sin tur slöt runt ankarjärnen. 

För att ta reda på orsaken till sprickbildningen (dålig grundläggning, mark-
rörelser, svagheter eller rörelser i konstruktion) funderade man också på att göra 
mätningar med hjälp av ett antal fasta mätpunkter under en längre tid, men det 
påbörjades dock inte.  

Ramp 

Huvudentréns stentrappa ersattes med en tillgänglighetsanpassad trappa med 
ramp. Rampen löper förbi tornets norra hörn och ansluter till kyrkogårdens 
närmsta parkering i norr. Då den ursprungliga lösningen med beklädnadsplattor 
var lika kostsam som en trappa av massiv sten valdes den senare lösningen. För 
rampen och trappan grävdes omkring 30 cm av marken ut och fylldes med isole-
ring och betong. Stenmaterialet kom från Sten- och betongentreprenören S:t Er-
iks. Sidostycken och blocksteg är Bohus Nolby Grå och har råhuggen yta medan 
hällarna är släta, gråa och rektangulära. Räcket som monterades i trappa och ramp 
strax före efterbesiktningen visade sig vara dels felmonterat och dels av otillräck-
lig kvalitet. Ett nytt räcke av smide som är rostskyddbehandlat och målat med 
godtagbar tjocklek i tillräckligt många lager ska monteras. 

Takpannorna tvättades efter att de återmonterats. 



 
Bara kyrka – utvändig renovering 
 
 

20 

Vid det nordvästra hörnet av rampen kompletterades ytterbelysningen med en 
fristående stolpbelysning av samma typ som övriga stolpar på kyrkogården, en 
enkel svart med globlampa. 

Avvikelser från arbetshandlingar 
Skadat undertak av spån ersattes inte, i stället valde man att lägga en takduk. Trä-
fönstret i tornet gjordes nytt och all plåt byttes. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Den utvändiga renoveringen är utförd med hänsyn till kyrkans kulturhisoriska 
värden och med metoder för ett långsiktligt bevarande. Renoveringen har innebu-
rit att så mycket som möjligt bevarats genom att skadade delar lagats, ersatts eller 
förstärkts. Men en ny ramp har förutsättningarna för kyrkans användning förbätt-
rats och den har blivit mer lättillgänglig för såväl besökare som personal. 

Övriga handlingar med relevans för ärendet 

Protokoll startmöte, Sweco, 2015-01-29 
Protokoll byggmöte 1, Sweco, 2015-02-11 

Den nya rampen vid huvudentrén. Bilden är tagen innan räcket åtgärdades, november 2015. 
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Protokoll byggmöte 2, Sweco, 2015-02-26 
Undersökning av taklaget i Bara kyrka, PM, Sweco, 2015-02-27 
Protokoll byggmöte 3, Sweco, 2015-03-11 
Protokoll byggmöte 4, Sweco, 2015-03-26 
Utlåtande över förbesiktning FB1, Byggledaren AB, 2015-04-08 
Protokoll byggmöte 5, Sweco, 2015-04-23 
Protokoll byggmöte 6, Sweco, 2015-05-19 
Protokoll byggmöte 7, Sweco, 2015-06-23 
Utlåtande över förbesiktning FB2, Byggledaren AB, 2015-06-30 
Protokoll byggmöte 8, Sweco, 2015-08-11 
Utlåtande över slutbesiktning SB1, Byggledaren AB, 2015-09-22 
Protokoll byggmöte 9, Sweco, 2015-10-08 
PM nr 1, förstärkning av hanbjälkar, Sweco, 2015-10-11 
Protokoll byggmöte 10, Sweco, 2015-11-04 
Utlåtande över kompletterande slutbesiktning KSB1 samt efterbesiktning EB1, 
inklusive el, Byggledaren AB, 2015-11-06 
 

 

 

 

 

 

Lund 2015-11-30 

Anna Rabow 
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Bilaga – ritningar 

Tornets södra fasad, ritning Petter Jansson, Regionmuseet Kristianstad, 1997. 



 

23 
 

Tornets västra fasad, ritning Petter Jansson, Regionmuseet Kristianstad, 1997. 
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Tornets östra fasad, ritning Petter Jansson, Regionmuseet Kristianstad, 1997. 



Regionmuseets E-rapportserie 2015 

Kulturmiljö 

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 

1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik Olsson, 2014 
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 
4. Stångby kyrkby kyrkogård, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Carin Strümpel-Alftrén, 2015 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015 
9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Norra Nöbbelövs sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015 
10. Gråmanstorp kyrka, Gråmanstorp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014–2015 
11. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2015, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, Östra Broby sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2014 
14. Villa Fehr, Nättraby sn, AU, Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson, 2015 
15. Taket på Fru Görvels hus, Lunds domkyrkoförsamling, AK, Anna Rabow, 2008 
16. Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
17. Elinebergskyrkan, Helsingborg – takrenovering, AM, Maria Sträng, 2015 
18. Hörups kyrkogård, Hörups sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2014 
19. Krematoriet, Helsingborg – takomläggning, AM, Maria Sträng, 2015 
20. Örumshuset, Hörup sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
21. S:t Petri kyrka – Värme- och ventilationssystem, Klippan sn, AM, Åsa Eriksson Green och Jimmy Juhlin Alftberg, 2013–2015 
22. S:t Petri kyrka – Omläggning av damm, Klippan sn, AM, Maria Johansson och Åsa Eriksson Green, 2013-2015 
23. Billesholms kyrka – renovering av golv, Norra Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
24. Stora Råby kyrkogård, Stora Råby sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
25. Ausås prästgård, Ausås sn, VP, Anna Rabow, 2015 
26. Valleberga kyrkogård, Valleberga sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
27. Ingelstorps kyrkogård, Ingelstorps sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
28. Glemminge kyrkogård, Glemminge sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
29. Vattensågen i Sönder Össjö, Skånes Fagerhults sn, AM, Maria Johansson, 2015 
30. Ekeby badhus – steg två i takrenoveringen, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Linn Ljunggren, 2015 
31. Igelösa kyrkogård, Igelösa sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
32. Västra Hoby kyrkogård, Västra Hoby sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
33. Odarslövs kyrkogård, Odarslöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
34. Vanstads kyrkogård och begravningsplats, Vanstad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
35. Lövestads kyrkogård och begravningsplats, Lövestad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
36. Tryde kyrkogård, Tryde sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2014 
37. Källna kyrka – Plåt och fogningsarbeten, Källna sn, AM, Maria Johansson, 2015 
38. Östra Broby kapell – inre och yttre renovering, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
39. Östra Ljungby kyrka – tak och fasadrenovering, Östra Ljungby sn, AM, Maria Johansson, 2015 
40. Tomelilla kyrkogård, Tomelilla kn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
41. Håstads kyrkogård, Håstad sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
42. Huaröds kyrka – Takrenovering, Huaröd sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
43. Ullstorps kyrkogård, Ullstorps sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
44. Ramsåsa gamla kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
45. Ramsåsa nya kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
46. Benestad gamla kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
47. Benestad nya kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
48. Röddinge kyrka – utvändig renovering, Röddinge sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 
49. Korgfabriken i Lönsboda – renovering av fasad, Örkened sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
50. Renovering av gamla gravkapellet, Norra kyrkogården i Lund, en binär historia, Lunds sn, AM, Petter Jansson, 2015 
51. Tryde Kyrka – Utvändig renovering, Tryde sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
52. När Flamingo rivs, Perstorps sn, BD, Helene Stalin Åkesson, 2015 
53. Tomelilla Byagårds gavel och tak, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
54. Ausås prästgårds tak, Ausås sn, AM, Anna Rabow, 2015 
55. Gräsma kvarn – Vårda vattendragens kulturarv, Huaröd sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
56. Gustav Adolfs kyrka – utvändig renovering, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2015 
57. Lomma kyrka – upprustning av kontreforer, Lomma sn, AM, Petter Jansson, 2014-15 
58. Bara kyrka – invändig renovering, Bara sn, AM, Anna Rabow, 2015 
59. Bara kyrka – utvändig renovering, Bara sn, AM, Anna Rabow, 2015 

 



 

 


