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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

• Objekt:  
Hunnestads kyrka, Hunnestads socken, Varbergs kommun.

• Länsstyrelsens dnr:  
433-7827-19, datum 2020-02-04.

• Kulturmiljö Hallands dnr:  
2020-40.

• Kulturmiljö Hallands foton:  
Film nr 2021-61, foton tagna av Britt-Marie Lennartsson.

• Beställare:   
Himledalens församling.

• Handlingar:  
En ritning för rampen är upprättad av MPB – Markprojektringsbyrån Syd AB, daterad 2018-12-12. Till 
denna finns en skrivelse upprättad av Per-Olof Andersson, Markplaneringen i Varberg AB, daterad 2019-
10-25.

• Entreprenörer och hantverkare:  
Markplanering i Varberg AB.

• Antikvarisk medverkan:  
Britt-Marie Lennartsson, Kulturmiljö Halland.

• Renoveringsperiod:  
Oktober-november 2021.

• Fältbesök:  
Ett besök innan arbetena påbörjades 7/10. Slutbesiktning 4/11.

• Antikvariskt utlåtande:  
Arbetena har utförts på ett kulturhistoriskt riktigt vis i enlighet med länsstyrelsens beslut och enligt de an-
visningar som Kulturmiljö Halland lämnat såsom antikvarisk kontrollant.
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INLEDNING

Hunnestads kyrka har tillgänglighetsanpassats under 
oktober 2021. Då kyrkan är skyddad genom kultur-
miljölagen har Himledalens pastorat begärt tillstånd av 
länsstyrelsen att utföra ändringen. Detta tillstånd gavs 
enligt beslut, datum. Enligt beslutet krävs antikvarisk 
medverkande. Till antikvarisk medverkande har försam-
lingen valt Britt-Marie Lennartsson, Kulturmiljö Hal-
land. Enligt länsstyrelsens beslut ska den antikvariske 
experten följa och dokumentera arbetena i en slutrap-
port. Denna rapport sammanfattar utförda åtgärder på 
Hunnestads kyrka.

Hunnestads kyrka och trappan till 
entréporten i väster, innan utförda åtgärder.
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Trappan var sentida med flera skador. 

entrén in till vapenhuset är av Varbergsgranit. De övriga 
trappstegen är täckta med moderna planslipade mörka 
stenhällar med sågade kanter. Stegens front är putsade 
och målade i en ljusgrå kulör. Även det övre trappsteget 
i granit har målad front. Putsen är något sprucken och 
bitar har fallit bort.

Mitt på trappan finns ett enkelt utformat räcke, i gal-
vat utförande. Framför trappan ligger ett skrapgaller i 
metall.

HISTORIK OCH BESKRIVNING

Kyrkan har medeltida anor, även om det är ovisst i vil-
ken omfattning dagens kyrkobyggnad har medeltida 
partier. Den nuvarande kyrkan byggdes 1848 på grun-
den av dess föregångare, vilken brunnit 1846. Ritningar 
till den nya kyrkan upprättades av arkitekt Carl Gustaf 
Blom Carlsson. 1882-83 byggdes kyrkan om- och till 
efter ritningar av arkitekt Fredrik Ekberg. Då fick kor-
partiet sin nuvarande utformning och tornet tillkom. 
Exteriören anses vara välbevarad sedan 1882-83 med 
klassicerande drag. Kyrkans exteriör ger ett tämligen 
enhetligt nyklassicistiskt intryck. Byggnaden är utvän-
digt vitputsad och försedd med rundvälvda fönsteröpp-
ningar med fönster i gjutjärn. Långhuset täcks av ett 
sadeltak täckt med zinkplåt, och tornet är försett med 
en lanterninhuv med spira. Huvudingång finns via tor-
nets bottenvåning i väster. Det finns ytterligare en dörr 
i öster, vilken leder in till sakristian i absiden.

Den nuvarande trappan till västporten är sentida. Det 
är en murad trappa med tre trappsteg upp till en övre 
tröskelsten. Denna övre sten också utgör vilplanet för 

Hunnestads kyrka.

HUNNESTADS KYRKA - RAMP

6



UTFÖRDA ÅTGÄRDER

Den nuvarande trappan har rivits. Asfaltsytor runt trap-
pan har också rivits upp. 

En ny trappa och ramp har byggts enligt ritningen från 
MPB Syd. Rampen börjar vid långhusets västra gavel, på 
södra sidan av tornet. Den följer sedan runt tornet fram 
till ett brett vilplan framför västporten i tornet. Stödmu-
rar och hällar har lagts med flammad grå Kullagranit. 

En trappa med fem trappsteg har byggts rakt framför 
tornet upp till vilplanet. Trappan ha lagts med svart 
Biskopsgårdsdiabas med flammad yta på stegen.

Trappan och rampen har försett med enkla svartmå-
lade smidda räcken i metall. Räckena har placerats på 
båda sidor av trappan samt längs rampens yttre kanter. 
Räckena ska förses med belysning under ledstängerna, 
vilket ännu inte var utfört vid besiktningstillfället.

Ny asfalt har lagts runt rampen. Den asfalterade ytan 
har ökats något för att skapa en tillräckligt bred passage 
förbi rampens sydvästra hörn samt för att skapa en till-
räcklig svängyta upp på rampen. Rampen och den ny trappan har inte påverkat 

helhetsintrycket av kyrkan. 

Rampen är byggd runt det sydöstra hörnet av tornet.  
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Rampens och trappans sidor är klädda med grå 
Kullagranit. Nya smidesräcken har monterats. Marken 
runt rampen har asfalterats på nytt.

Trappan är byggd av svart 
Biskopsgårdsdiabas med flammad 
yta på stegen.

Rampen är lagd med flammad grå Kullagranit, liksom sidorna. Elen är framdragen till räcket som ska förses med 
belysning.
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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. Ark. 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

2021:43 Varbergs idrottshall, antikvarisk förundersökning

2021:44 Dagsås kyrka, exteriör renovering

2021:45 Kirsten Munks hus, Byte av butiksfönster, antikvarisk medverkan

2021:46 Flundran 5, Inredning av vind, Antikvarisk förundersökning

2021:47 Västra bageriet, Svärdet 6, Antikvarisk förundersökning

2021:48 Skummeslöv 4:2, 5:13 och 30:10 10, Arkeologisk utredning, Skummeslövs socken, Laholms kn 

2021:49 Fornlämningar vid Stafsingevägen, Stafsinge sn, Arkeologisk efterundersökning 2021

2021:50 Staffens, Olofsbo hembygdsgård, halmtak, antikvarisk medverkan

2021:51 Mjellby konstmuseum, antikvariskt utlåtande inför om- och tilbyggnad

2021:52 Vessinge sandhedar, Veinge sn. Arkeologisk. utredning

2021:53 Hanhals övre kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan

2021:54 Hanhals nedre kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan

2021:55 Spannarps kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan

2021:56 Fjällaregården 2:22, Dokumentation av ekonomibyggnad

2021:57 Åkrabergs gård, renovering av verandan, antikvarisk medverkan

2021:58 Wallens slott, murrenovering och byte av stolparmaturer, antikvarisk medverkan

2021:59 Edenberga brandstation, renovering av slangtornet, antikvarisk medverkan

2021:60 Lottens, Västralt 2:10, ommålning av bostadshuset, antikvarisk medverkan

2021:61 Rudan 3, Gårdshus, antikvarisk förundersökning

2021:62 Dagsås kyrka, dagvattenhantering, antikvarisk medverkan

2021:63 Dagsås kyrka, bergvärme, antikvarisk medverkan

2021:64 Landa kyrka, exteriör renovering, antikvarisk medverkan

2021:65 Tullhuset, Varberg. Antikvarisk konsekvensbedömning

2021:66 Solbacken, Torpa-Kärra 6:14, Antikvarisk förundersökning 

2021:67 Slottsmöllan, takomläggning djurstallar. Antikvarisk medverkan

2021:68 Sprottorp 1:4, Falkenbergs kommun, Slöinge socken, Arkeologisk utredning

2021:69 Hunnestads kyrka, ramp, antikvarisk medverkan

2021:70 Färgaryds kyrka, omtäckning av koppartak, antikvarisk medverkan

2021:71 Långaryds kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan
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