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Tjärby kyrka, i Tjärby norr om Laholm i Laholms kommun.
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INLEDNING

Läge
Tjärby kyrkby ligger på den uppodlade kustslätten med 
bebyggelse koncentrerad till den gamla kustlandsvägen 
mellan Laholm och Halmstad, som löper genom byn. 
Tjärby bildar riksintresse för kulturmiljövården, med 
en koncentration av förhistoriska gravanläggningar. 
Kyrkan är belägen på en medeltida kyrkplats centralt 
i byn invid ett vägkors. Kyrkan, ett f d tingshus och 
gästgivargård bildar en sammanhållen miljö.

Beslut och handlingar
Länsstyrelsen fattade beslut 2018-07-03, länsstyrel-
sens d nr 433-4693-18, enligt 4 kap 3 § lagen om kul-
turminnen, angående invändig renovering av Tjärby 
kyrka. I beslutet fanns följande villkor: Ursprunglig 
färgsättning ska vara vägledande vid ommålning av 
kyrkans interiör.         Handlingarna, som är daterade 
2012-11-29, är upprättade av Magnus Rosén Ingenjörs-
byrån AB. Särskilda handlingar finns upprättade för 
textilförvaring, daterade 2013-08-07, och är upprät-
tade av Lottie Benjaminsson vid Västarvet Studio Väst-
svensk konservering. Länsstyrelsen fattade ursprungli-
gen beslut i ärendet 2013-06-28, med då församlingen 
inte hade möjlighet att inom beslutets giltighet på fem 
år genomföra åtgärderna ansökte man om förlängning. 
Inför genomförande av åtgärderna inkom församlingen 
med en ny ansökan gällande handikapptoalett i kyrko-
rummets nordvästra hörn. Länsstyrelsen fattade beslut 
2020-01-21, länsstyrelsens d nr 433-8534-19, enligt 4 
kap 3 § lagen om kulturminnen, angående byggna-
tion av HWC i Tjärby kyrka. Handlingarna, som är 
daterade 2019-11-15 och 2019-11-27, är upprättade av 
Magnus Rosén Ingenjörsbyrån AB.

Genomförande
Renoveringen har utförts under första halvåret 2020 
och arbetena slutbesiktigades 2020-08-12, då även 
konserveringsarbetena var avslutade. Byggmötesproto-
koll och teknisk kontroll har utförts av Magnus Rosén 
Ingenjörsbyrån AB. Entreprenörer har varit Sydskiffer 
AB. Underentreprenör har varit för el; Bårdéns El och 
för VVS; Sandbäcken Rör i Halmstad AB. Ny textil-

förvaring har tillverkats av Veinge Specialsnickerier AB. 
Konserveringsåtgärder har utförts av Laholms måleri-
konservering AB. Tapetserare har varit Jenny Grahn 
tapetserare. Mässingskronor har åtgärdats av Wremps 
Konstsmide.

Antikvarisk medverkan
Antikvarisk medverkan och besiktning av de utförda 
arbetena har utförts av Kulturmiljö Halland genom 
byggnadsantikvarie Charlotte Skeppstedt. Åtgärderna 
har dokumenterats före, under arbetets gång och efter 
renoveringen. 

Rapport
Syftet med föreliggande rapport är att redovisa den 
antikvariska medverkan och dokumentationen av reno-
veringsarbetena. Dokumentationen består förutom 
en beskrivning av åtgärderna även av fotografier före, 
under och efter renoveringen. Arkivmaterial förvaras 
hos Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3 i Halmstad, 
d nr 2018-231 och 2020-22 och fotonummer 2020-82.

HISTORIK OCH BESKRIVNING
Kyrkobyggnaden omges av en kyrkogård som mot 
norr, öster och söder kantas av en häck, mot väster av 
ett järnstaket med gjutna stolpar. Hela kyrkogården 
inramas dessutom av en trädkrans. Gravkvarteren är 
gräsbevuxna och genomkorsas av grusade gångar. Öster 
om kyrkan ligger ett bårhus i granit samt en ekonomi-
byggnad i trä. Dessutom finns en stiglucka från 1928.

Tjärby gamla stenkyrka byggdes på medeltiden men 
revs 1906, då en ny kyrkobyggnad uppfördes på samma 
plats efter ritningar av Stockholmsarkitekten Erik Lal-
lerstedt. Byggnaden består av ett rektangulärt lång-
hus med rakt avslutat korparti och vidbyggd sakristia 
i nordost, samt ett smalare, högt torn i väster. Kyrkan 
representerar såväl ut- som invändigt en konsekvent 
genomförd och mycket välbevarad jugendstil. Kyrkan 
är en av mycket få kyrkor i Sverige som är uppförd i 
konsekvent jugendstil. Exteriören har en avskalad prä-
gel med karakteristiskt kontrastverkande material och 
omsorgsfullt utformade detaljer. Kyrkan har en utpräg-
lad vertikalitet med brant sadeltak och tornet avslutas 
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med en hög, spetsig spira. Samtliga tak är belagda med 
skiffer. Fasaderna är putsade i grått och rusticeras av en 
sockel av kvaderhuggen sten. Murarna stöttas av kraf-
tiga strävpelare och upp till kyrkan leder monumentala 
stentrappor. De rundbågeformade fönstren och porta-
lerna framhävs genom omfattningar i grå sten och rött 
glaserat tegel.

Interiören är enhetlig, ljus och avskalad och harmo-
nierar i stil med exteriören. Det vitputsade kyrkorum-
met täcks av ett likaså vitputsat kryssvalv med gjutna 
anfanger. Altartavla, predikstol och dopfunt har beva-
rats från den gamla kyrkan, medan läktare, bänkin-
redning och altarring i mörkbetsat trä härstammar 
från 1906-07. Interiörens ursprungliga dekorations-
måleri är övermålat och orgeln utbyttes på 1960-talet. 
Den smäckra bänkinredningen är karaktärsskapande 
för kyrkorummet. Kyrkan är mycket välbevarad såväl 
exteriört som interiört.

FÖRE RESTAURERING
Ytskikten i kyrkan var smutsade och slitna. På lång-
husets väggar förekom bom i putsen på några ställen. 
i det lilla samlingsrummet i tornet fanns fukt bakom 
väggpanelerna. Kyrkan saknade handikapptoalett och 
den befintliga toaletten var trång och sliten. Kyrkans 
äldre föremål, de flesta från den föregående kyrkan var 
i behov av konservering. Textilförvaringen behövde för-
bättras. På kyrkans fönster flagnade färgen.

Inför framtagning av programhandlingar och ansö-
kan om renovering gjordes en del undersökningar av 
dekormåleri på kyrkans väggar. Fotografier från när 
kyrkan var ny visar ett rikt dekormåleri i valven och 
bakom altaruppsatsen. Församlingen önskade dock 
inte att återskapa dekormåleriet. Däremot gjordes prov-
målningar för bröstningen och ändring av den gröna 
laseringen på bänkinredningen mot en mer blå kulör.

Äldre fotografi på kyrkan där dekormålning finns på kyrkans väggar och valv. Förutom att dessa dekormålningar 
försvunnit är kyrkan ganska oförändrad från byggnadstiden.



RAPPORT 2021:42  7

Ovan: Väggar och valv i kyrkorummet var kraftigt smut-
sade.

Till vänster: Önskemål fanns att ändra den gröna kulören 
på bänkar, altarring och läktarbarriär från grönt till blått. 
Provmålningar gjordes i ett tidigt skede.

Nedan: Kraftigt smutsad hörndekor under läktaren.
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Altarringen och 
altaruppsatsen innan 
renovering. Försam-
lingen hade önske-
mål om att byta kulör 
på fälten i altarringen 
från grönt till blått. 
Tyget i röd plysch var 
slitet. 

Kyrkan mot läktaren innan re-
noveringen. Församlingen hade 
önskemål om att uppföra en handi-
kapptoalett på norra sidan under 
läktaren.
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Fuktskador som fanns på den lilla toaletten på norra sidan i 
tornet och ovanför panelen i det lilla samlingsrummet på södra 
sidan i tornet.

Den medeltida dörren som finns bevarad från den 
gamla kyrkan var målad med en modern brun färg på 
insidan.

Samlingsrummets väggar var klädda med en furupanel 
nedtill. Det fanns fuktskador bakom panelen.
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På läktaren vilade bänkinredningen på en bjälke som gick rakt över fönsteröppningen. Fallskyddet var inte tillräckligt 
varken i fönsteröppningen eller på läktarbarriären. På golvet låg en gammal sliten heltäckningsmatta.

Både i trappuppgången upp till läktaren och i rummet över vapen-
huset var väggarna smutsade. Skåpinredningen var inte enhetligt 
målad och luckor och stommar var slitna. I trappuppgången var 
det kallt och fönstren saknade innerbågar.
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Textilförvaringen i sakristian var inte ändamålsenlig och det var 
för trångt för att alla textilier skulle få tillräckligt med plats.

Ovan: Det fanns fuktskador på ytterväggen i sakristian.

Till vänster: Det fanns problem med vatten och avlopp till det 
lilla handfatet. 
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Kyrkans fönster var i behov av ommålning. Till 
vänster sakristians fönster där färgen flagnar 
nedtill och den gröna färgen har blekts.

Ett av långskeppets fönster innan ommålning. 
Fönsterfärgen flagnade och det fanns behov 
av kittkomplettering. Förutom behovet av om-
målning var kyrkans fönster i bra skick.
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UTFÖRDA ÅTGÄRDER

Kyrkorummet
Kyrkorummet väggar och valv har renoverats. Skador 
har putslagats och väggarna har avfärgats. Kalkstens-
dekorationerna i valvanfangerna har rengjorts av kon-
servator. Nedtill har bröstningen målats om i en ny 
kulör. Trägolvet under bänkinredning har slipats och 
behandlats. Baktill i kyrkorummet har trägolvet som 
tidigare fanns under den borttagna bänkinredningen 
har tagits bort och ersatts med kalkstengolv. Innanför 

altarringen har heltäckningsmattan rivits och nytt kalk-
stengolv lagts i där det tidigare saknades. Den laserade 
inredningen har rengjorts och fått en ytbehandling. 
Den gröna kulören på inredningen har justerats mot en 
mer blå kulör. Baktill på norrsidan under läktaren har 
en handikapptoalett byggts. På södersidan har ett nytt 
textil- och förvaringsskåp placerats. Den äldre inred-
ningen i kyrkorummet har åtgärdats av konservator. 
Altarringen och knäpallarna har fått nya klädslar och 
nya bänkdynor har nytillverkats. Mässingskronorna 
och mässingslampetterna har rengjorts och putsats. 
Belysningen har kompletterats med nya armaturer.

Kyrkans väggar har putslagats och avfärgats. 
Bröstningen nedtill har målats om i en ny kulör 
mer anpassad efter den ursprungliga kulören. 
Den tidigare gröna kulören på bänkinredning 
och altarring har målats om i en blå kulör. Inven-
tarier som altaruppsats, predikstol, nummertav-
lor mm har konserverats.

Under läktaren har en handikapptoalett uppförts 
på norra sidan och på södra sidan har ett nytt 
textil- och förvaringsskåp placerats.
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Väggarna i kyrkorummet har rengjorts och mindre 
skador på nederdelen av väggarna har lagats. Större 
putsskador har lagats i vapenhuset, väntrummet och 
i sakristian. Putsskadorna har lagats upp med Saint-
Astier hydrauliskt kalkbruk NHL 3,5 samt NHL2 från 
Målarkalk AB. Väggarna har målats om med Bionyans, 
en linoljestödd limfärg från Lim & Handtryck Färg & 
tapetmakeri i kulör  NCS 0502-Y. Nedtill har väggarna 
målats i kulör NCS 2005-Y30R och den smala röda 
strecken mellan väggytorna i kulör  NCS 4040-Y60R.

Foto uppe till vänster: Ren-
göringsprov på ett av valvens 
anfangstenar.

Foto ovan: I vapenhuset och 
i sakristian fanns större puts-
skador nedtill på väggarna som 
lagats upp med hydrauliskt 
kalkbruk.

Foto till vänster: Provmålning av 
kulörerna nedtill på väggarna.
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Kyrkans väggar har målats om och nedtill har bröstningen fått en kulör som är mer anpassad till den ursprungliga 
bröstningens kulör. Dörren till vapenhuset har målats om.
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Längst bak i kyrkorummet, där bänkar tagits bort, 
fanns fortfarande golvet från bänkinredningen kvar. 
Trägolvet togs bort och har ersatts med ett kalkstens-
golv som passar med kalkstensgolvet i mittgång och 
kor. Kalkstensplattorna kommer från Mysinge Sten-
huggeri och heter Grå Alböke Antikborstad. Innan 
kalkstensgolvet lades på norrsidan gjordes VVS arbe-
tena för toaletten. När heltäckningsmattan togs bort 
innanför altarringen upptäcktes att det inte fanns kalk-
stensgolv på hela ytan, utan i stället fanns en betong-
gjutning. Betonggjutningen bilades bort och samma 
kalkstensgolv som under läktaren lades på ytan som 
saknade kalkstensgolv. Trägolvet under läktaren har 
slipats och behandlats med Timberex Coloured Wood 
Finishing Oil i kulör Driftwood. Golvsockeln runt kyr-
korummet har målats med linoljefärg från Engwall o. 
Claesson AB i kulör NCS 4005-Y30R. 

Ovan: Golvet innanför altarringen efter att heltäcknings-
mattan tagits bort. Nytt kalkstengolv har lagt där det 
saknades kalkstensplattor. 

Under läktaren har nytt kalkstensgolv lagts på en be-
tonggjutning. 
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Till höger: Pelarna under läktaren har kompletterats med 
socklar av trä mot kalkstensgolvet.

Trägolven under bänkinredningen har 
slipats och behandlats med golvolja. Prover 
gjordes innan behandling. En kulör som fick 
en nötbrun kulör valdes då den passade 
bra med den betsade inredningen.
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Det nylagda kalkstensgolvet under läktaren.

Det nylagda kalkstengolvet innanför altarringen.

Det nyslipade och behandlade trägolvet under bänkin-
redningen. Kulören anpassades till den laserade inred-
ningen i kyrkorummet.
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På högra sidan under läktaren har en handikappanpas-
sad toalett uppförts. Den ha fått en utsida som anpassats 
till kyrkans laserade träinredning. Väggarna har laserats 
med Osmo Oljebeis i kulör 3543 ”Cognac”.  För att inte 
ge ett allt för massivt intryck under läktaren har den 
övre delen av inbyggnaden klätts med glasskivor. Glas-
skivorna består av två 6 mm glasskivor som limmats 
ihop. Det yttre glaset har antireflexbehandlats. Invän-
digt har toaletten samma kalkstensgolv som lagts där 
trägolv tidigare låg under läktaren. Bakom handfat och 
toalettstol har väggarna klätts med kontrastverkande 

blått kakel. I övrigt är väggarna klädda med microlit 
väv och vitmålade med våtrumsfärg.

På södra sidan har ett större skåp placerats mot väst-
väggen. Skåpet innehåller nertill textilförvaring för 
antependier och upptill förvaring annat. Skåpet har 
fått samma material och behandling som handikapp-
toalettens utsida.

Läktarunderbyggna-
dens nya väggar har 
utvändigt klätts med 
plywood av finsnick-
erikvalitet och invän-
digt med gipsskivor 
som täcktes med 
microlit väv.

Nedan: Den nya toa-
letten efter renove-
ringen av kyrkan. 
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Nedan: Det nya skåpet på södra sidan under läktaren 
med förvaringsplats upptill och textilförvaring nedtill. 
Skåpets utseende har anpassats till den nya toaletten.

Den nya toaletten med glasväggar upptill och blått 
kakel bakom toalettstol och handfat.
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Altarringen och knäpallarna framför altaret har klätts 
om med Kirkby design KB5228/83. Altarringen hade 
ett liknande rött tyg även tidigare. Tidsmässigt stäm-
mer den röda kulören och kvalitén på tyget med altar-
ringens stil och ålder. Knäpallarna hade tidigare en 
kjol nedtill, men då pallarna har fina svarvade ben, 
renoverades dessa och kjolen slopades. Bänkarna har 
fått nya bänkdynor klädda med tyget Svensson, Rami 
4454. I sakristian har en stol och två pallar klätts om 
med samma tyg.

De nya bänkdynorna anpassades kulörmässigt till den nya 
blå laserande kulören på bänkarnas gavlar.

Ovan: Altarringens knäfall när det gamla tyget tagits 
bort.

Knäpallarna framför altaret efter omklädning med nytt tyg 
och renovering av de svarvade benen.

Nedan: Altarringen efter renovering. Förutom nytt tyg 
har de fälten laserats om i en blå kulör.
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Bänkinredningen och har rengjorts och fått en ny 
ytbehandling av Trestjernerlack med sidenmatt glans. 
De laserade ytorna på bänkinredning, altarring och 
läktarbarriär som tidigare hade en grönaktig ton har 
laserats om i en platsblandad laserande blå kulör med 
Ljunga Lasyrolja.

Till vänster: Bänkinredningen efter renovering. Bänkarna 
har fått nytt ytskikt och ny laserande blå kulör på bänk-
gavlarna.

Nedan: Läktarbarriären efter lasering av fälten i en blå 
kulör. Läktarbarriären har även fått ett nytt svart smides-
räcke.
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Kyrkans mässingskronor och lampetter har lagats och 
polerats. Takkronorna har kompletterats med en smi-
desring med spotlighters för bättra belysning i koret 
och i bänkinredningen. 

Mässingskronorna och lampetterna efter 
polering.
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Vapenhuset
Väggarna i vapenhuset har lagats upp med Saint-Astier 
hydrauliskt kalkbruk NHL 3,5 samt NHL2 från 
Målarkalk AB. Väggarna har målats om med Biony-
ans, en linoljestödd limfärg från Lim & Handtryck 
Färg & tapetmakeri i kulör  NCS 0502-Y. Nedtill har 
väggen fått samma bröstning som i kyrkorummet, i 
kulör NCS 2005-Y30R med det smala röda strecket i 
kulör  NCS 4040-Y60R. Dörrarna har målats om med 
linoljefärg och laserats. I trappuppgången till tornet har 
den gamla trånga och fuktskadade toaletten renoverats 
och gjorts om till ett städutrymme.

Ovan: Väggarna har fått samma färgsättning som i 
kyrkorummet. 

Uppe till höger: Innerdörrarna till entréporten har må-
lats om och fått ny lasyr. 

Till höger: Den gamla toaletten har renoverats och 
gjorts om till städutrymme.
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Dörren mellan vapenhus och sam-
lingsrum är den föregående medel-
tida kyrkans kyrkport. Porten till-
verkad av breda ekplank och har en 
järnbeslagen utsida. Baksidan av trä 
har vid tidigare målats med en brun 
täckande modern färgtyp. Färglagret 
har försiktigt avlägsnats av konser-
vator. Även den svarta färgen på 
beslagen har tagits bort. Framsidans 
järnbeslagning har fått en försiktig 
rengöring.

Ett rengöringsprov låg till grund för 
beslutet om att avlägsna den moderna 
färgen och få ett bra resultat.
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Samlingsrummet
I samlingsrummet har panelen på väggarna avlägsnats 
och de putsade väggarna har putslagats med Saint-
Astier hydrauliskt kalkbruk NHL 3,5 samt NHL2 från 
Målarkalk AB. Väggarna har målats om med Bionyans, 
en linoljestödd limfärg från Lim & Handtryck Färg & 
tapetmakeri i kulör  NCS 0502-Y.  

Över dörren till vapenhuset har hållare monterats för 
hängande förvaring av kyrkans kollekthåvar. Själva hå-
varna skyddas av påsar sydda i linnetyg.

Väggarna i samlingsrummet efter att träpanelen har avlägsnats och väggarna har lagats upp och avfärgats med 
linoljeförstärkt limfärg.
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Läktaren
På läktaren har bänkinredningen ändrats. Bänkarna 
som tidigare vilade på en träbalk vid fönstrena har 
fått bänkgavlar på båda sidor. Träbalken vid fönstren 
har tagits bort och ersatts med ett fallskydd av trä med 
smide överst. Den gamla förhöjningen på läktarbarriä-
ren har tagits bort och ersatts med ett nytt svart smi-
desräcke. På golvet har den gamla heltäckningsmattan 
tagits bort och ersatts med en beige sissalmatta.

Ovan: Bänkinred-
ningen efter ombygg-
nad. Nya räcken har 
placerats i öppningen 
mot fönstren.

Till höger: Läktaren har 
fått ett nytt svart smi-
desräcke som förhöj-
ning av läktarbarriären.
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Trappa och tornrum vid läktaren
I tornrummet bakom läktaren har väggarna rengjorts 
och målats om med Bionyans, en linoljestödd limfärg 
från Lim & Handtryck Färg & tapetmakeri i kulör  
NCS 0502-Y. Inredningen har målats om med lin-
oljefärg från Engwall o. Claesson AB i kulör NCS 
2005-Y30R. Trappuppgången till läktaren har målats 
som kyrkorummet med bröstning nedtill. Fönstren 
har målats om med linoljefärg och har fått innerbågar.

Ovan: I rummet 
över vapenhuset 
har inredningen 
målats om och 
väggarna målats 
med linoljeförstärkt 
limfärg. 

Trappan upp till läk-
taren har målats om 
i samma färgställ-
ning som kyrkorum-
met. Fönstren har 
målats om och fått 
innerbågar.
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Sakristian
I sakristian har väggarna putslagats med Saint-Astier 
hydrauliskt kalkbruk NHL 3,5 samt NHL2 från 
Målarkalk AB. Väggarna har målats om med Bionyans, 
en linoljestödd limfärg från Lim & Handtryck Färg & 
tapetmakeri i kulör  NCS 0502-Y. Det lilla handfatet 
byttes ut till ett nytt och rördragningen gjordes om.  

Ovan till vänster: 
Det nya hand-
fatet. Ovan till 
höger: Väggarna 
har putslagats 
och målats om 
med linoljeför-
stärkt limfärg.

Till vänster: Den 
nya textilförva-
ringen. Fönstret 
har inte byggts 
in som tidigare 
och skrivbordet 
är fällbart så 
att dörrarna till 
skåpen ska gå att 
öppna helt.
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Textilförvaringen
Nya skåp har byggts till kyrkans textilier. I sakristian 
har skåp byggts för hängande förvaring av mässhakar.  
Mässhakarna har fått individuellt anpassade galgar som 
hänger på en utdragbar stång. I det andra skåpet finns 
förvaring av albor, röcklin och stolor. Mot västväggen 
på södra sidan under läktaren har ett textilskåp för 
hängande förvaring av antependier placerats.

Ovan: De nya textilskåpen i sakristia. 
Till vänster skåpet för mässhakar och 
till höger skåpet för albor, röcklin 
och stolor.

Till vänster: Skåpet under läktaren för 
hängande förvaring av antependier.
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Fönsterrenovering
Fönstren rengjorts från löst sittande färg och målats om 
med linoljefärg från Engwall o. Claesson AB i befint-
lig grön kulör. Kittning har kompletterats med linol-
jekitt vid behov.

Fönstren i sakristian efter ommålning. Fönster i tornet efter ommålning.

Fönster i långskeppet efter rengöring och ommålning med linoljefärg i befintlig grön kulör.
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Portar och ljudluckor
Portar och ljudluckor har rengjorts från löst sittande 
färg och målats om med linoljefärg från Engwall o. 
Claesson AB. Portarna har målats om i befintlig brun 
kulör och ljudluckorna i befintlig grön kulör.

Dörren till sakristian efter ommålning. Kyrkporten i väster efter ommålning.

Ljudluckorna har målats om med linoljefärg i befintlig grön kulör.
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RAPPORTER FRÅN KULTURMILJÖ HALLAND 2021
2021:1 Tjärby grustäkt, Arkeologisk utredning

2021:2 Båtsmans, del av Lahall 2:13, flytt av byggnad

2021:3 Skummeslövs kyrka, utvändig renovering

2021:4 Sankta Gertruds kapell, utvändig renovering

2021:5 Broktorp 4, Antikvarisk förundersökning 

2021:6 Brovakten 4, Antikvarisk förundersökning

2021:7 Landeryds godsmagasin -renovering av tak och syll

2021:8 Brons- och järnålder vid Holms kyrka, Holm 2:3, Arkeologisk undersökning 

2021:9 Hotell Mårtensson, Gillestugan 1, Skyltning mm. Antikvarisk förundersökning

2021:10 Bocken 18 och Bocken 20. Förslag till planbestämmelser för kulturvärden.

2021:11 Kemisten 5, Antikvariskt utlåtande.

2021:12 Råmebo hembygdsgård. Vård- och underhållsplan

2021:13 Befästningsrester i Norre Katts park. Arkeologisk schaktningsövervakning.

2021:14 Öringe fiber, Getinge sn, fast. Öringe 1:5, Arkeologisk schaktningsövervakning.

2021:15 Hotell Mårtensson, Takkupor, rev förslag. Konsekvensbeskrivning

2021:16 Busskur Stora Torg, Arkeologisk undersökning (schaktningsövervakning) 

2021:17 Inför ny vatten- och elledning. Falkenberg. Arkeologisk schaktningsövervakning.

2021:18 Frillesås–Rya 3:77. Kungsbacka kn. Arkeologisk förundersökning

2021:19 Valhalla 5, antikvariskt utlåtande

2021:20 Försörjningshemmet 18, antikvariskt utlåtande

2021:21 Påarps gravfält, Trönninge sn, Halmstads kn, Arkeologisk schaktningsövervakning

2021:22 Marbäck, Halmstad, Snöstorps sn. Arkeologisk utredning

2021:23 Fibernedläggning vid treuddar, en stensättning och en boplats i Bexets stugby, Trönninge sn, Halmstad. Arkeologisk 

schaktningsövervakning

2021:24 Kv. Postmästaren, Esplanadparken och Norra Vallgatan - kulturmiljöutredning

2021:25 Spannarps kyrka, Styrsystem - antikvarisk medverkan

2021:26 Sibbarps kyrka, Styrsystem - antikvarisk medverkan

2021:27 Tvååkers kyrka, Styrsystem - antikvarisk medverkan

2021:28 Dagsås kyrka, Styrsystem - antikvarisk medverkan

2021:29 Flickskolan 6, Var berg, antikvarisk förundersökning

2021:30 Gästgivaren 10, Varberg, antikvarisk förundersökning

2021:31 Societetshuset i Varberg, antikvarisk medverkan

2021:32 Alfshögs kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan

2021:33 Askome kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan

2021:34 Vessige kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan

2021:35 Lyngåkra 6:8, Rivningsdokumentation

2021:36 Gamlestugan i Morup, Morup 27:1, antikvarisk medverkan

2021:37 Hägareds gård, fönsterbyte, antikvarisk medverkan

2021:38 Köinge kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan

2021:39 Okome kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan

2021:40 Svartrå kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan

2021:41 Tjärby kyrka, konstglasfönster, antikvarisk medverkan

2021:42 Tjärby kyrka, invändig renovering, antikvarisk medverkan





BILAGA 1

TJÄRBY KYRKA RENOVERING INVÄNDIGT 2020

Kulör och Materialförteckning

Väggfärg                                                   Bionyans Lim o Handtryck kulör    NCS 0502y
Nedervägg                                                   -----------”---------------                 Kulör  NCS 2005-Y30R
Streck                                                          ----------”---------------                   Kulör  NCS 4040-Y60R
Fönster                                                     Engwall och Claesson                      Kulör  NCS 2005-Y30R
Fönster Utvändigt                                    Engwall och claesson                        Platsbruten 
Golvlist                                                       -----------“--------                           Kulör  NCS 4005-Y30R
Golv Trä                                                   Timberex  Coloured                         Kulör Driftwood
Betsade Ytor Nytt Trä                               Osmo Oljebeis                                 Kulör 3543”Cognac”
Putslagning                                               Målarkalk NHL Bruk                     NHL 3,5 samt NHL2
Golv Kalksten                                           Mysinge Stenhuggeri                       Grå Alböke Antikborstad
Fernissa Bänkar                                        Trestjernerlack                                 Sidenglans
Lasering Blåa fält mm                               Ljunga Lasyrolja                              Platsbruten m torrpigment
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