Lundadomen har lyft på hattarna
Den lundensiska domkyrkans tornhuvar byggdes under Helgo Zettervalls
stora renovering/ombyggnad 1860–1880; enligt inskriptionen till vänster om
huvudentrén färdigställdes ”Gafvel och torn” 1869–1876. Tornhuvarnas blybeläggning lades senast om i början av 1900-talet. Men nu har blyplattornas
kondition visat sig vara i så dålig kondition att de måste bytas ut. Eftersom den
bärande konstruktionen också är sliten beslöt man att helt enkelt lyfta ner båda
huvarna och renovera dem på marken. Blyplattorna kommer att ersättas med
sådana i förtent stål.
I januari innevarande år stängdes området norr om domkyrkan av och där
började man bygga de provisoriska hallar i vilka själva renoveringen nu äger
rum. Samtidigt inleddes inneslutandet av västpartiet i ställningar och förstärkandet av tornkonstruktionen med kraftiga järnbalkar. I början av mars förbereddes ytan framför domkyrkofasaden för de tunga lyften genom att täckas
med tryckutjämnande järnplåtar och mer än 100 ton grus, som tillsammans
skulle förhindra sättningar och skador på kyrkobyggnaden. Den 22 och 23 mars
i år lyftes de båda tornhuvarna, vardera vägande ca 43 ton, ned på marken för
att sedan skjutas in på plats i sin tillfälliga sarkofag.
Renoveringsarbetena kommer att pågå under hela året och beräknas vara
klara till firandet av högaltarets 900-årsjubileum 2023. Den som i år besöker
Lund kommer därför att konfronteras med en kyrka iförd ett slags plastbaskrar
istället för hattar på tornen. Väst- och nordfasaderna kommer att vara helt eller
delvis osynliga, medan syd- och östsidans exteriörer kan iakttas i stort sett som
tidigare. Interiören kommer dock att vara tillgänglig som vanligt.

Många samlades kring Lunds domkyrka för att beskåda avtagandet av ”hattarna”. Här lyfts
det södra tornets blyklädda huv, den 23.3.2022. Foto Annette Landen.
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Arbetenas olika faser skildras ganska utförligt i text, bilder och videor på kyrkans facebooksida: https://www.facebook.com/lundsdomkyrkarenoveringar/
Lars Berggren
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