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ADMININISTRATIVA UPPGIFTER

Objekt: 
Gällareds kyrka, Gällareds socken, Falkenbergs kommun

Länsstyrelsens dnr:
433-7600-2020

Beställare och bidragsmottagare:
Falkenbergs Pastorat

Entreprenörer och hantverkare:
Grävning: Bertil Svedbergs Gräv

Utförandeperiod:
Hösten/vintern 2021

Antikvarisk medverkan:
Britt-Marie Lennartsson, Kulturmiljö Halland

Fältbesök:
19/4 2022
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INTYG OCH RAPPORT 
Falkenbergs pastorat har utfört åtgärder för dränering 
runt Gällareds kyrka. Arbetena har utförts under sen-
hösten-vintern 2021. Åtgärden krävde inte tillstånd från 
Länsstyrelsen under förutsättning att kulturhistoriska 
värden inte påverkas. Falkenbergs pastorat har sökt 
bidrag från kyrkoantikvarisk ersättning och Göteborgs 
stift har därför ställt krav på antikvarisk medverkan. 
Den antikvariska medverkan innefattar kulturhisto-
risk kontroll och dokumentation, samt sammanställ-
ning av kulturhistorisk rapport över åtgärderna. Den 
antikvariska medverkan har här bara inneburit en slut-
besiktning vilken utförts av Britt-Marie Lennartsson, 
Kulturmiljö Halland, som även svarat för föreliggande 
intyg och rapport. 

Plan över hur dräneringen utförts,  Svedbergs Gräv.

Arbetena slutbesiktigades av antikvarisk medverkande 
2022-04-19. De arbeten som utförts i enlighet med 
ansökan till länsstyrelsen. Gräsytan på norra sidan av 
en trappa väster om kyrkan har dock inte återställts i sin 
helhet, då arbetena gjordes sent på året. Gräsytan avses 
återställas under våren. Arbetena har i övrigt utförts på 
ett professionellt och tillfredställande sätt, varför vi inte 
har något att erinra ur antikvarisk synpunkt.

Arkivmaterial och digitala fotofiler förvaras hos Kul-
turmiljö Halland, Tollsgatan 7 i Halmstad, d nr 2021-
13. Fotodokumentationen från antikvarisk medverkan 
är utförd av Britt-Marie Lennartsson, film nr 2022-32.
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Utförda arbeten
Marken är utgrävd runt kyrkan i enlighet med ritning 
bifogad ansökan om tillstånd till länsstyrelsen. Mar-
ken i de grusgångar som omger kyrkobyggnaden har 
grävts ut till ca 50 cm djup. Även under gången från 
kyrktornet och rakt västerut, ut över intilliggande hage. 
Dräneringsrör har lagts ned i schakten som sedan fyllts 
på med makadam, sand och matjord. Gångarna har 
återställts med grus samt marksten likt befintligt skick. 

Gräsytorna runt kyrkan, runt koret i öster samt längs 
norra långsidan har tagits bort och ersatts med grus. 
Detta är i enlighet med tillståndsansökan till länssty-
relsen och har gjorts i syftet att förhindra fukt som 
vandrar upp i fasaden.

Gräsytan på norra sidan av en trappa väster om kyr-
kan har dock ännu inte återställts i sin helhet, dåa 
rbetena gjordes sent på året. Gräsytan avses återstäl-
las under våren. 

Grusgången längs södra långhussidan.

Grusgången runt koret i öster har återställts. En liten gräsyta har sparats på norra sidan av tornet.

Gräsytan närmast den norra långhusväggen har 
ersatts med grus för att förhindra fuktvandring i 
murarna.
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Dräneringen fortsätter västerut under grusgången och 
vidare ut över den intilliggande hagen. Några gräsytor 
längs gången återstår att återställa under våren.
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