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Inledning 
Utvändig renovering av Väsby kyrka har utförts under 2013. Renoveringen har 
omfattat målningsarbeten på torntak och tornspira samt puts- och målningsar-
beten på fasader. Kyrkans blyinfattade glasmålningar har rengjorts och lagats. 
Dragjärn i tornet har kompletterats med en spännanordning. Visst markarbete 
har utförts.  

Administrativa uppgifter 
Objekt Väsby kyrka 
Socken Väsby socken, 1399 
Kommun Höganäs kommun 
Arbetshandlingar Erik Wikerstål, Wikerstål Arkitektbyrå AB 
Länsstyrelsens beslut 2010-11-25, dnr 433-62700-09 
Regionmuseets dnr L12.30-341-09, 1399 
Byggherre Väsby kyrkliga samfällighet 
Entreprenör Sydskiffer Byggnads AB, Halmstad 
Underentreprenörer 
Urverk M & E Ohlssons klockgjuteri AB 
Glasfönster Glasverkstan genom Katarina Gill 
Förgyllning Bukovinszky förgyllning genom Rebecka Berg-

ström Bukovinszky 
Smidesarbeten Lindome smed 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 

Skåne genom Maria Sträng & Petter Jansson 
Byggnadstid april 2013 – oktober 2013 
Slutbesiktning 29 augusti och 28 oktober 2013 
Bidrag Kyrkoantikvarisk ersättning 

Historik med relevans för arbetet 
Väsby kyrka är till stora delar av medeltida ursprung med ett romanskt långhus 
och ett något senare romanskt torn i väster. Senare under medeltiden byggdes 
kyrkans östra delar och tillbyggnaden norr om långhuset/koret.  

Tornspiran skall ha fått nuvarande utformning 1705. Spiran blev omtalad 
som ett viktigt landmärke för sjöfarten. 1775 genomfördes en större reparation 
av spirans stomme. År 1819 byggdes södra korsarmen och 1833 sakristian i öster. 
Blytäckningen på nedre delen av tornspiran är möjligen ursprunglig medan spån-
täckningen gjordes om senast 2001.  
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Utförda åtgärder 

Mark 

Mark närmast fasaden har schaktats ur (ca 40 cm). Vid återfyllnad justerades 
markyta för att få fall från fasadliv. Avrinningen till dagvattenbrunnar har kontrol-
lerats. Delar av grundmur har bomknackats och blästrats samt putsats med hyd-
rauliskt kalkbruk. 

Putsrenovering 

Rörelsesprickor har huggits upp och bomytor har försiktigt knackats ned. Fasad-
partier med inslag av cementbättringar har bilats ned. Samtliga silikonlagningar 
har avlägsnats. Putsytan har blästrats. 

Samtliga fasader inklusive torn har putsats med hydrauliskt kalkbruk och 
avfärgats med hydraulit samt kulekalk. Putsytor har dragits med avdragare/bräda 
och/eller grov rotborste.  

Gesims i sakristians östra gavel har åtgärdas. Ursprunglig profil har kunnat 
bevaras utan att mall använts (enligt anvisning i handlingarna).  

Fasaderna har i sin helhet behandlats med Bental mot algangrepp. 

Sandstensreliefer 

Sandstensreliefer har åtgärdats av stenkonservator. Sprickor och spjälkningsska-
dor har lagats i med ett finkornigt bruk. All sandsten har rengjorts från biologisk 
påväxt med mjuka borstar och vatten. Allt enligt utlåtande av stenkonservator. 

Tornspiran 

Spåntäckningen på spiran har tjärstrukits två gångar. Samtliga spån var intakta 
och behölls. Försök att rengöra tornets blykjol med alkalisk tvätt utfördes. Det 
bedömdes dock att det inte gick att få en ren yta på plåten. Blykjolen var spikad 
med klockspik med tätningsring. Tätningsringar har setts över och ringar i dåligt 
skick har ersatts. Blykjolen har därefter strukits två gånger med stenkolstjära. 
Mindre otätheter, såsom gamla spikhål har tätats med asfaltsmassa (Icopal). 

Tornspirans vindflöjel av kopparplåt var i god kondition och har målats 
med metallgrund och täckfärg i gul kulör. 

Takstolen har kontrollerats för att undersöka orsaken till svacka i tornets 
sydvästra hörn.  

 Tornöppningar 

Tornet har försetts med nytillverkade tornluckor med elektronisk öppning. Luck-
orna har målats med linoljefärg med pigment Bränd umbra. Ny plåtintäckning av 
solbänkar vid tornöppningarna. 
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Dragjärn 

Dragjärn och ankarslut har frilagts. Tre genomgående dragjärn var starkt rostan-
frätta: ett på östra fasaden ovan långhusets nock, ett vid nordvästra hörnet och ett 
norr ovan stagband. De rostanfrätta järnen har åtgärdats och bytts ut. Smed har 
nytillverkat efter äldre som modell. Smidda ankarslutar som var gravt rostan-
gripna har kompletterats och nytillverkats. Samtliga frilagda delar har blästrats, 
grundmålats med blymönja och täckmålats med metallfärg med linolja  

Kärnborrning (diameter 60 mm) i klocktornet har genomförts. Borrkärnor 
finns förvarade i en stensamling i kapellet. Invändiga dragjärn, åtta stycken i rost-
fritt stål, har anslutits till befintliga utvändiga ankarslutar. Anslutningar har för-
setts med spännanordning enligt principskiss (se bilaga).   

Urtavlan 

Urtavlan på västra fasaden har rengjorts och målats om. Förgyllning av visare och 
siffror har utförts. Urtavlans anslutning mot vägg har tätats med bruk. 

Fönster 

Glasmålningar och blyinfattning har tidigare konditionsbesiktigats. Rengöring av 
glasmålningar och komplettringar av blyinfattningar utfördes.  

För att förbättra luftväxling och därmed minska kondensbildning har di-
stansbrickor monterats mellan fönsterbågar på täckglas och blyinfattade fönster 
med glasmålningar (sex fönster). Delar av träramen i ek var skadad och har bytts 
ut. Översyn av toppfönster utfördes och otätheter har åtgärdats enligt bifogad 
rapport. Ytterbågar har renoverats och oljats. Skadat virke av ek har bytts ut med 
lika befintligt.  

Övrigt 

Rötskadade partier på fotbrädor har bytts ut. Behovet var framförallt vid lång-
skeppets södra sida och sakristians södergavel.  

Armaturer som varit placerade ovan spetsbågiga fönster på kyrkans östra 
del har demonterats. Belysningen fungerade inte tillfredsställande och användes 
därför inte. Entrelampa vid huvudingång har rengjorts. 

Nät (fågelskydd) i öppningar i fasaden har kompletterats. 
Åskledaren har sträckts upp och hållare för åskledare i tornränna har bytts 

ut. Befintlig åskledare kunde behållas och omdragning blev inte aktuell. Kontroll 
kommer ändå att utföras i samband med kontroll på övriga fastigheter i försam-
lingen vid årsskiftet 2013-14. 

Stuprörens infästningar, svepstiften, har borstats och målats. 
Hängrännor har rengjorts och justerats för att få bättre avrinning. 
Ett par skiffertakplattor som var spruckna har bytts ut.  
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Kablage för utegivare till värmereglering, norra skeppets gavel, har demon-
terats eftersom den inte används. 

Avvikelser från handlingarna 
Efter genomförd besiktning beslöts att samtliga fasader inklusive tornets fasader 
skulle målas med hydraulit. Detta på grund av att det i befintligt putslager finns 
ett starkt icke sugande bruk med stor mängd ballast som försvårade kalkstryk-
ning. 

Urtavlan har målats och förgyllning av siffrorna samt visare har utförts av 
erfaren förgyllare.  

Kulturhistorisk bedömning av arbetena 
Kyrkan har i och med renoveringsåtgärder genomgått vård och underhåll som 
bidar till att säkerställa kyrkobyggnadens kulturhistoriska värde för framtiden. 
Åtgärderna har utförts enligt handlingarna och i enlighet med länsstyrelsens be-
slut med enstaka smärre avvikelser som har gjorts i samråd med antikvarisk med-
verkande.  

Återstående arbeten 
Vid slutbesiktningen återstod målning av ett par dragjärn invändigt i tornet. Li-
kaså återstod att åtgärda avloppsbrunnar vid stuprören.  

Handlingar med relevans för ärendet 
2007-05-23 Väsby kyrka Underhållsplan, Wikerstål Arkitekter AB 
2012-09-26 Bedömning av Ralph Bergholtz glasmålningar (6 st) i Väsby kyrka, Katarina 

Gill/Glasverkstan 
2013-03-12 Minnesanteckning från genomgång av handlingar, Ffu, för Fasadrenovering 

Väsby kyrka, 2013-02-18, Göran Olsson, Väsby kyrkliga samfällighet 
2013-04-12 Protokoll, Byggmöte 1, Renovering av Väsby kyrka, fasader, Göran Ols-

son, Väsby kyrkliga samfällighet 
2013-05-10 Protokoll, Byggmöte 2, Renovering av Väsby kyrka, fasader, Göran Ols-

son, Väsby kyrkliga samfällighet 
2013-05-23 Utlåtande, Angående sandstensdetaljerna i södra och norra långhusmuren på 

Väsby kyrka, Stefan Holmgren, AB Stenkonservering väst 
2013-06-24 Minnesanteckningar, Syn av spira inför ställningsrivning, 2013-06-07, Syn 

antikvarie 2013-06-24, Göran Olsson, Väsby kyrkliga samfällighet 
2013-07-08 Protokoll, Byggmöte 3, Renovering av Väsby kyrka, fasader, Göran Ols-

son, Väsby kyrkliga samfällighet 
2013-08-13 Protokoll, Byggmöte 4, Renovering av Väsby kyrka, fasader, Göran Ols-

son, Väsby kyrkliga samfällighet 
2013-08-29 Protokoll, Byggmöte 5, Renovering av Väsby kyrka, fasader, Göran Ols-

son, Väsby kyrkliga samfällighet 
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2013-08-29 Väsby kyrka – yttre renovering, Bilaga 1, Till utlåtande över slutbe-
siktning, Wikerstål Arkitekter AB 
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Bildbilaga 
Observera att färgskillnaderna på bilderna från före respektive efter renovering 
beror på de olika årstidernas förutsättningar vad gäller ljus och skugga.  
 

    

Tornet för renovering.  

    

Tornet efter renovering. 
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Södra korsarmen före renovering. 

 

Södra korsarmen efter renovering. 
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Kyrkan från nordöst före renovering. 

 

Kyrkan från nordöst efter renovering. Armaturen ovan de tre stora fönstren är borttagna. 
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Östra ingången före renovering. 

 

Östra ingången efter renovering. 
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Kyrkan från sydost före renovering. 

 

Kyrkan från sydost efter renovering. Armaturerna ovan de spetsbågiga fönstren är borttagna. 
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Stenrelief  på södra fasaden före konservering och renovering.  

 

Stenrelief  på södra fasaden efter konservering och renovering. 
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Detalj stenrelief  på södra fasaden före konservering. 

 

Detalj stenrelief  på södra fasaden före konservering. 
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Detalj fasad och stuprör vid hörn mellan korsarm och långhus på kyrkans norra sida.  

 

Detalj fasad och stuprör vid hörn mellan korsarm och långhus på kyrkans norra sida. Nya stuprör i brunt plast har ersatt 
de gamla kopparstuprören efter en stöld. 
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Förgyllning av urtavlan på tornet under renovering.         Putsrenovering av fasaden. 

Foto: Göran Olsson, Väsby kyrkliga samfällighet.        Foto: Göran Olsson, Väsby kyrkliga samfällighet. 

 

Pågående översyn av fönster med blyinfattade glasmålningar hos Glasverkstan. 

Foto: Göran Olsson, Väsby kyrkliga samfällighet. 
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Bilaga med skiss 

 

Principskiss över nymonterad spännanordning i tornet. Lindome smed. 
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Bilaga med Material och kulörförteckning 
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Bilaga Rapport Katarina Gill 
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Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk 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. Utvändig renovering av Stoby kyrka, Stoby sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2012 
2. Brösarps station, Ravlunda sn, AM, Helena Rosenberg, 2012 
3. Gustav Adolfs kyrka – invändig ombyggnad, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2011–2012 
4. Vittskövle kyrka – invändig ombyggnad, Vittskövle sn, AM, Jennie Björklund, 2012 
5. Vattenmöllan – omläggning av östra takfallet, Brunnby sn, AM, Ingela Blomén, 2012 
6. Stångby kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Stångby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012 
7. Västra Hoby kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Västra Hoby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012 
8. Håstads kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Håstad sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012 
9. Tyggården, Kristianstad sn, AM, Helena Rosenberg, 2012 
10. Hustoftagården, Väsby sn, AM, Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010 
11. Villa Sagan, Örkelljunga sn, AF, Helena Rosenberg, 2013 
12. Norra Strö kyrka – ommålning av plåttak, Norra Strö sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008 
13. Tobaksfröer i Skåne, Förstudie, Åsa Jakobsson, 2012 
14. Helsingborgs rådhus – trappräcke i västra trapphallen, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2011  
15. Inventering och värdering av stenmurar i området Galgbacken, Dalby, PJ, Åsa Jakobsson och Patrik Olsson, 2013 
16. Norra Mellby kyrkogård, Norra Mellby sn, VP, Jennie Björklund, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie 

Petersson, 2012 
17. Fritidsbadet i Ystad, Ystad sn, AF, Anna Rabow och Helena Rosenberg, 2013 
18. Krubbemölla – omläggning av stråtak och restaurering av kvarnränna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2013 
19. Ekestad folkets park – renovering av betongtrappa, Österslöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013 
20. Ballingstorp och Per-Ols – diverse åtgärder 2013, Kviinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013 
21. Håstads kyrka – renovering av värmeanläggning, Håstad sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013 
22. Häglinge kyrkogård, Häglinge sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2012 
23. Hardeberga kyrka – kistplåtar i vapenhuset, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2011 
24. Revinge kyrka – ny textilförvaring, Revinge sn, AM, Maria Sträng, 2011 
25. Vittskövle slott 2013, Vittskövle sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013 
26. Villa Petterssons tak, Svalöv sn, AM, Anna Rabow, 2012  
27. Agusastugan 2013, Andrarum sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013 
28. Buxbomen i Skåne, Skåne län, KA, Cissela Olsson och Anna Rabow, 2012 
29. Hosaby 11:16 i Hörvik – omläggning av tak, Mjällby sn, AM, Helena Rosenberg, 2013 
30. Näsums kyrka – invändig renovering och tillgänglighetsanpassning, Näsums sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2010 
31. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2013, Brösarps sn, AM, Emelie Petersson, 2013 
32. Väsby kyrka – utvändig renovering, Väsby sn, AM, Maria Sträng, 2013 

 



 

 


