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Inledning 
Underhållsplanen för Osby kyrka togs ur-
sprungligen fram år 2010 av Wikerstål arki-
tekter AB på uppdrag av församlingen. Föl-
jande dokument är en uppdatering av sagda 
plan. Dokumentet har tagits fram av Region-
museet Skåne av byggnadsantikvarie Åsa Er-
iksson Green. Besiktning har gjorts under ja-
nuari år 2021.  

Bakgrund 
Ägare till kyrkobyggnader som är skyddade 
enligt KML 4 kap ansvarar, enligt Riksantik-
varieämbetets föreskrifter om kyrkliga kul-
turminnen (KRFS 2012:2), för att kyrkan har 
en vård- och underhållsplan. Denna ska upp-
dateras minst vart 10 år. 

Syfte 
Underhållsplanen ska vara ett underlag för 
förvaltning, underhåll och skötsel av kyrkan. 
Planen ska ge handledning vid beslut om nya 
åtgärder och förändringar samt vid myndig-
hetsbeslut angående bidrag och tillstånd.  

Metod 
Föreliggande uppdatering följer i stort sett 
samma struktur och rubriksättning som 2010 
års plan. Planen har uppdaterats gällande 

förändringar i byggnaden, ny tillgänglig kun-
skap samt felaktig eller saknad information. 
Det är framförallt information om de senaste 
åtgärderna, utvärdering av underhållspe-
rioden och nya åtgärder som kompletterats 
och ändrats. För beskrivning av kyrkobygg-
naden har tillägg gjorts där ändringar skett se-
dan förra planen togs fram.  
 
Arbetet har bestått av arkivsökning, invente-
ring och okulär besiktning av kyrkans exte-
riör och interiör samt fasta inventarier. Arbe-
tet har genomförts i samarbete med Göran 
Johansson, GJ Kyrk och Kulturrenovering, 
Erik Ralsgård, kyrkvärd, samt Per Stabeck, 
kyrkogårds- och fastighetsföreståndare.   

Planens användande 
Underhållsplanen för Osby kyrka skall antas 
av kyrkoråd, kyrkonämnd samt av kyrkofull-
mäktige eftersom planen ska ligga till grund 
för kyrkans framtida underhåll. Originalet till 
den nya underhållsplanen ska arkiveras till-
sammans med kyrkans första underhållsplan 
i original. Det är viktigt att underhållsplanens 
checklistor och rekommendationer följs. 
Obs-ervera att åtgärder kan kräva tillstånd 
från Länsstyrelsen. En del åtgärder kan även 

kräva specialkompetens, exempelvis konser-
vator, för framtagande av åtgärdsprogram.  

Bilagor 
Till underhållsplanen följer två bilagor; en åt-
gärdsöversikt med tidplan och en checklista 
för löpande underhåll. I slutet av denna rap-
port ligger kopior av relevanta rapporter in-
kopierade.  
 
Kristianstad 2021-02-26 
Åsa Eriksson Green  
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Kyrkans läge och församlingstill-
hörighet 
Osby pastorat utgörs av Osby-Visseltofta 
och Loshults församlingar. Inom pastoratet 
finns kyrkorna i Osby, Visseltofta och Los-
hult.  Pastoratet är en del av Lunds stift. 
  

Flygbild över Osby där kyrkogården markerats med grön linje. Fotot synliggör det tätbyggda samhället som idag 
omger kyrkobyggnaden i väster och den utbredda villabebyggelsen i sydost. Redigerat skärmklipp från eniro.se. 
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Beskrivning av kyrkobyggna-
den, tekniska system och in-
ventarier 
Beskrivningen utgår från samma rubriker 
som underhållsplan 2010-11-08. De änd-
ringar som genomförts nämns under re-
levant rubrik.  

Stomme och exteriör 
Se underhållsplan 2010-11-08, kapitel 
2.3.3.  

- Murverk och fasader 
- Portaler och ytterdörrar 
- Fönster och andra muröppningar 
- Övriga muröppningar 
- Yttertak och avtäckningar 
- Taklag 

 
Efter kopparstölder har de nedre delarna 
av kyrkans stuprör ersatts med plaströr i 
en brun kulör som ska efterlikna åldrad 
koppar.  

Interiör 
Se underhållsplan 2010-11-08, kapitel 
2.3.4.  

- Vapenhus 
Automatisk dörröppning i ytterport samt 
port mellan vapenhus och kyrkorum har 
installerats. Dörrarna öppnas med sensor. 

 
- Kyrkorum 

Väggarna är vitmålade med antingen 
Wibo emulsionsfärg från Ottossons eller 
Jotuns Jotaproff  PVA 07. Brädvalvet är må-
lat med linoljefärg från Ottossons. 
 
Den norra läktarbarriären tillverkades av 
snickaren Casper Kallenberg år 1702. 
Träsnideriet på norra korsarmens läktar-
barriär bär ytterligare tre namn; Jens 
Matisøn, Olle Pedersøn och Erick An-
nersøn samt årtalet 1643. De två speglarna 
med namnen Jens Matisøn 1643 och Olle 
Pederssøn IHS kan vara flyttade från en 
tidigare plats i kyrkan. Bland de avbildade 
evangelisterna finns tre män med 1700-
talskläder och utan klassiska evangelist-
attribut. Namnen i de svarta textfälten un-
der bilderna har delvis ändrats under 
historiens gång vilket kan betyda att det är 
de namngivna männen som avbildats här.  
 
På södra läktarbarriären finns namnen 
Tufwe Olsson i Marklunda samt Nils Jo-
nasson i Östra Genastorp inskurna i två av 
spegelpartierna. De två var kyrkvärdar när 
läktaren uppfördes.  
 

Dekorationsmåleriet med rocaillemotiv i 
ljusa blå-grå kulörer är gjort av allmoge-
målaren Kristoffer Fisher år 1770. 
 

- Utrymmen under södra läktaren 
Textilrummets och sakristians golv är be-
lagda med ekparkett.  
 

- Utrymmen under norra läktaren 
- Utrymmen under orgelläktaren 
- Kor och absid – S:t Petri kapell 

Kapellet invigdes den 29 juni 1934 av Bis-
kop Edvard Rodhe. Ett altarskåp i trä med 
öppningsbara dörrar för altartavlan skänk-
tes av Bröderna Ivarsson. Träaltaret är 
idag placerat på orgelläktaren. 1938 till-
kom tegelaltaret.  
 

- Torn 
Skåpet med altarskåpsliknande överdel 
som tidigare förvarades i tornets tredje vå-
ning tillverkades till S:t Petri kapell år 1934 
och förvaras idag på orgelläktaren. 
 

- Kyrkvind 
Den järnbeslagna dörren till vinden är 
sannolikt senmedeltida och kan tidigare ha 
fungerat som kyrkport.  
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- Källare 
Källaren byggdes 1938 i samband med att 
centralvärme installerades i kyrkan. 

Tekniska system, rumsklimat och in-
stallationer 
Se underhållsplan 2010-11-08, kapitel 
2.3.5.  

- Värmeanläggning 
Kyrkan har sedan 2016 ett styrsystem för 
uppvärmningen. Systemet mäter tempera-
tur och relativ luftfuktighet och är monte-
rat av ROWS.  
 

- Vatten och avloppsanläggning 
- Ventilation 
- El- och belysningsanläggning 
- Ljudanläggning 

 
- Åskskyddsanläggning 

Åskskyddet är skadat på kyrkans östra del 
efter stöld av kopparplåt.  
 

- Brandlarmanläggning 
Kyrkan har ett samplande brandlarm med 
direktkoppling till räddningstjänsten. Sy-
stemet installerades av Siemens år 2020. 
 

- Stöld- och inbrottslarmanläggning 
Anläggningen uppdaterades 2020. 

Tillgänglighet 
Se underhållsplan 2010-11-08, under ru-
brik tekniska system.  

- Anpassning för funktionshindrade 

Inventarier 
Se underhållsplan 2010-11-08, kapitel 
2.3.6.  

- Fast inredning 
Altaruppsatsen inramade en altarpredik-
stol innan den byggdes om och försågs 
med dagens oljemålning 1940. Altarupp-
satsen kröntes av två förgyllda vingar/vo-
luter och oljelampor vilka idag förvaras på 
norra läktaren.  
 
Bänkarna i korsarmarna är dekorations-
målade av Kristoffer Fischer.  
 

- Lösa inventarier. Se inventarieför-
teckning i SACER.  

 
Tillägg bör göras beträffande Madonna-
skulptur i snidat trä från 1939, vilken är 
tillverkad av Eva Spångberg.  
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Kyrkans byggnads- och repa-
rationshistoria 
Kyrkans historik till och med 2010 finns 
beskriven i underhållsplanen 2010-11-08, 
kapitel 2.4. Ett par tillägg till den äldre 
historiken har gjorts. I övrigt är det föl-
jande en komplettering med händelser ef-
ter 2010. 
 
1700 
Snickaren Casper Kallenberg tillverkar ram 
till jubelskriften som hänger i vapenhuset.  
 
1701 
Inredningen till norra korsarmen tillverka-
des av snickaren Casper Kallenberg.  
 
1770 
En anteckning i kyrkans räkenskaper från 
1771 berättar att det var målaren Kristoffer 
Fischer som dekorerat inredningen med 
rocailler i den södra korsarmen som bygg-
des samma år.  

Historik efter 2010 
 
2014 
Altarfront, dopfuntsbaldakin samt klocka-
restol konserverades av Herman Anders-

son. Länsstyrelsen gav tillstånd till åtgär-
derna 2011-11-09 (dnr 433-16762-11). 
Altarfronten konstaterades vara av ek med 
relativt sentida bemålning. 
Konserveringsåtgärderna omfattade ren-
göring med ph-neutralt diskmedel, ned-
fästning av lösa färgskikt, spackling och re-
tuschering.  
 
Dopfuntsbaldakinen konstaterades vara 
tillverkad av ek med sekundära smidesband 
på undersidan. Konservatorn uppskattade 
åldern till 75–100 år äldre än dopfatet som 
kom till kyrkan 1652. Det ursprungliga 
färgskiktet är tunt, av emulsionsfärgskarak-
tär.  
 
Klockarestolen är även den tillverkad i ek. 
Konservatorn påpekar identisk likhet mel-
lan spegelramarna med flätbandsornamen-
tik på klockarestolen och tavlor från kyr-
kans äldre additionsaltare, idag placerat på 
norra långhusväggen. Ryggpartiet bedöms 
vara en del av återanvänd äldre inredning. 
Klockarestolen har partiell rokokobemål-
ning med rocailler. Under de monokromt 
bemålade ytorna finns spår av ytterligare 
dekorativ bemålning.  

Konserveringsåtgärderna för baldakin och 
klockarestol omfattade rengöring med ne-
utralt diskmedel och nedfästning av lösa 
färgskikt. Konservatorsrapporten är bilagd 
underhållsplanen.  
 
2015 
Kyrkans väggar och innertak renoverades 
invändigt. På väggarna omfattade arbetet, 
enligt offerten, tvättning, uppskrapning av 
löst sittande färg och målning två gånger 
med Wibo Emulsionsfärg (vit) från Ottos-
sons Färgmakeri. Väggarna kan även ha 
målats med Jotuns Jotaproff  PVA 07. Taket 
tvättades, skrapades fritt från lös färg och 
slipades. Trärena ytor grundades med lin-
oljefärg varpå hela taket målades med två 
lager linoljefärg från Ottossons färgmakeri. 
Entreprenör var Sture Persson Målerifirma 
AB.  
 
2016 
Ett styrsystem kopplat till värmesystemet 
installerades av ROWS.  
 
2017 
Vård- och underhållsplan för Osby kyrko-
gård togs fram av Regionmuseet Kristian-
stad/landsantikvarien i Skåne.  
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2019 
Under hösten har marken kring, och inne 
i, kyrkan undersökts med markradar. Re-
sultatet består av indikationer på avvikelser 
under mark vilka kan återspegla historiska 
strukturer. En tolkning av resultaten i relat-
ion till kyrkans historik skulle kunna ge yt-
terligare kunskap om kyrkobyggnaden och 
marken närmast denna. Rapporten är bi-
lagd underhållsplanen.   
 
2019–2020 
Altaruppsatsen, norra läktarbarriären, ad-
ditionstavlorna, allegorisk oljemålning 
(golgatamotiv), två epitafier samt två por-
trätt av kyrkoherde och son respektive kyr-
koherdens hustru och dotter konservera-
des av Laholms målerikonservering.  
 
Altaruppsatsen konstaterades vara kom-
pletterad med moderna material som ma-
sonite och väv efter 1940 då altarprediksto-
len ersattes med dagens oljemålning. Kon-
struktionen uppvisade sprickor, missfärgad 
förgyllning, bortfall av förgyllning och 
färgskikt samt damm, sot och stearinstänk. 
Åtgärderna omfattade rengöring med 
mattslipning och dammsugning. Större 

sprickor i konstruktionen lagades med bal-
saträ och snickerilim. Då altaruppsatsen ti-
digare spacklats med ett latexspackel fort-
satte konservatorerna med samma 
material. Spacklingar har schellackerats och 
bättringsmålats med linoljefärg från Wibo. 
Förgyllningar och marmorerade ytor har 
rengjorts, kittats och retuscherats.  
Barriären till norra läktaren var dammig 
och smutsad av sot med torkskador och 
mindre färgbortfall. Rengöring har gjorts 
med pensel och dammsugare och därefter 
med wettexduk och vatten med tillsatt Gla-
sol och slutligen retuscherats.  
 
Additionstavlan har varit en del av altar-
uppsatsen i den medeltida kyrkan. Måleriet 
på de sex pannåerna var smutsat av sot och 
damm och delar av färgskiktet hade dålig 
vidhäftning till underlaget. Spår av under-
liggande måleri finns frilagt och konserva-
torernas teori är att dagens måleri är sekun-
därt. Tavlans färgskikt har fixerats och ren-
gjorts och större bortfall och äldre retu-
scher har retuscherats med streckteknik. 
Bakstycket förstärktes med en ny tvärribba. 
 
Oljemålning av Golgata har konsoliderats, 
utjämnats, rengjorts från smuts och äldre 

fernissa. Större färgbortfall har spacklats. 
Slutligen har målningen fått ny Damarfer-
nissa och retuscherats.  
 
Oljemålningar av prästerna Thomas An-
dersen med familj och Hans Hansen Wins-
lof med familj var i relativt gott skick. Bak-
stycke och ram konstaterades vara mer sen-
tida. Målningarna rengjordes, oxiderad fer-
nissa togs bort för att få fram de ursprung-
liga kulörerna. Slutligen har målningarna 
fått ny Damarfernissa och sparsam retu-
schering.  
 
Oljemålningar av prästen Olaus Tranaeus 
med son respektive prästfru Anna Kristina 
Tranaeus med dotter var båda i förhållan-
devis gott skick och har enbart rengjorts.  
Konservatorsrapporten är bilagd under-
hållsplanen.  
 
2020 
De befintliga brand- och inbrottslarmen 
har moderniserats och kompletterats av Si-
emens AB. Brandlarmet är ett så kallat 
samplande system vilket innebär att håltag-
ningar gjorts i långhusets tak där transpa-
renta plastslangar förts ner ca 15 cm i kyr-
korummet. Luften sugs in i slangarna och 
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kontrolleras kontinuerligt för att upptäcka 
rökutveckling. De största installationerna 
har gjorts på kyrkans vind och är inte syn-
liga i kyrkorummet. Det samplande syste-
met kompletteras med traditionella detek-
torer. På tornets norra fasad har ett nyckel-
skåp för Räddningstjänsten murats in  
och ett vitt blixtljus har monterats i anslut-
ning till detta. 
 
Inbrottslarm med rörelsedetektorer och si-
rener har monterats i samtliga lokaler. 
Larmcentraler är placerade i sekundära ut-
rymmen. 
 
  

Fotografiet ovan återger en del av barriären till norra läktaren. Inkorporerat i träsnideriet står snickarens namn Casper 
Kallenberg och årtalet 1702. I en minnesskrift om Osby kyrka från 1934 görs en grundläggande genomgång av läkta-
rens utformning, motiv och innebörd. Bland avbildningarna av evangelisterna finns tre män med 1700-talskläder och 
utan klassiska attribut. Kan de ha varit kyrkvärdar eller finansiärer?  Namnen i de svarta textfälten under bilderna har 
delvis ändrats under historiens gång. I träsnideriet finns namnen Jens Matisøn 1643, Olle Pedersøn samt Erick An-
nersøn inskurna. Även på den södra läktarens front finns namn inskurna i träsnideriet; Tufwe Olson i Marklunda samt 
Nils Jonasson i Östra Genastorp. 



 

                                                                  Osby kyrka – underhållsplan 2021 | 12 

  

Sedan förra underhållsplanen togs fram har församlingen in-
förskaffat ett säkerhetsskåp till några av de kulturhistoriskt 
värdefulla inventarierna. Skåpet ger möjlighet att visa föremå-
len på ett säkert sätt samtidigt som förvaringen av framförallt 
silverföremålen är tillgodosedd ur bevarandeperspektiv.  

Bilden ovanför visar undersidan av baldakinen som hör sam-
man med kyrkans dopfunt. Baldakinen förvaras idag häng-
ande ovan norra läktaren och konserverades 2014. Foto från 
konservatorsrapporten. 

Bilden till höger visar huvudentrén där en sensorstyrd dörr-
öppningsautomatik har installerats och förenklat tillgänglig-
heten till kyrkan.  
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Kyrkan och dess inventariers 
egenart och speciella värden 
samt hot mot dessa värden 
Se underhållsplan 2010-11-08, kapitel 2.5. 

Kyrkans kulturhistoriska värde 
Inom ramen för stiftsprojektet Karaktäri-
sering av kyrkomiljöer har Osby kyrkas 
historik och en analys av kyrkans särskilda 
värden fastställts. Dokumentet är bifogat 
som en bilaga till underhållsplanen.   

Osby kyrkogård 
Se vård- och underhållsplan för kyrkogår-
den 2017, Regionmuseet Kristianstad/ 
Landsantikvarien i Skåne.  

Utvärdering av underhållsperioden 
2010–2020  
Se underhållsplan 2010-11-08, bilaga 
2.17.  
 
Sedan föregående vård- och underhållsplan 
upprättades har samtliga åtgärdsbehov i 
kyrkans interiör åtgärdats;  

- väggarna har lagats och målats,  
- altaruppsättningen har konserverats,  
- ett skyddsskåp har anskaffats för för-

varing av huvudlad och brudkrona,  

- skyddsöverdrag till metallföremål till-
verkas under 2021.  

- styrsystem för mätning av temperatur 
och luftfuktighet har installerats. 

- brand- och inbrottslarm med direkt-
koppling till räddningstjänsten har in-
stallerats.  

 
Kyrkans inre åtgärdsbehov har tillgodo-
setts vilket bidrar till att kyrkans, inredning-
ens och inventariernas kulturhistoriska vär-
den bibehålls. Det nya larmet med direkt-
koppling till räddningstjänsten har förkor-
tat insatstiden vid en eventuell eldsvåda vil-
ket i akuta situationer förbättrat förutsätt-
ningarna för kyrkans bevarande.  
 
Samtliga åtgärder som påpekades 2010 be-
träffande kyrkans exteriör återstår: fönster-
renovering, rengöring av tegeltak, målning 
av ränndalar samt lagning av vittrande puts 
på sockeln.  
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Åtgärdsbehov 2021 
Vid inventeringen i januari år 2021 kunde 
det konstateras att fönstren är i mycket då-
ligt skick och att skadorna på kyrkans 
sockel har förvärrats. Eftersom snö för till-
fället låg på kyrkans tak har inte behovet av 
rengöring, eller målning av ränndalar utvär-
derats.  
 
Utöver dessa kvarvarande åtgärdsbehov 
från 2010 är de allvarligaste bristerna som 
uppmärksammats vid 2021 års besiktning:  
- sannolikt läckage i samtliga hörn ovan 
murkrönet i tornet.  
- sannolikt läckage lanterninens nordöstra 
hörn  
- Ett avgränsat läckage i norra korsarmens 
östra takfall.  
 
I övrigt finns smärre skador i portalomfatt-
ningarna och dörrarna är i behov av mål-
ning.  
 
I 2010 års underhållsplan påtalades proble-
met med alltför effektiv uppvärmning av 
kyrkan. Vid 2021 års inventering observe-
rades tecken på torkskador, bl.a. på orgel-
fronten. Målsättningen för inomhusklima-
tet är en stabil relativ luftfuktighet, vilken 

är särskilt känslig under vårvintern. Kyrkan 
har ett styrsystem som mäter temperatur 
och RH men som inte sparar historiken. 
En manuell loggbok bör föras, exempelvis 
i ett excellark, över utomhus- och inom-
hustemperatur samt relativ luftfuktighet. 
Detta material är värdefullt vid framtida 
anpassningar och/eller förändringar av 
uppvärmningssystemet.  

Inventarier 
Förvaring av inventarier i säkerhetsskåpet 
behöver ses över eftersom olika material 
har olika behov. Församlingens koralbok 
bör förvaras torrt, i temperatur mellan 15 
och 18ºC. Samma förutsättningar gäller ett 
antal äldre böcker som återfunnits i en av 
prästgårdens flyglar. Böckerna bör efter ge-
nomgång tillsammans med arkivarie föras 
upp på inventarielistan.  
 
Förgyllda vingar och oljelampor som hör 
till altaruppsatsen förvaras idag på norra 
läktaren. Dessa bör föras upp på inventari-
eförteckningen. Behov av rengöring bör 
utredas.  
 
2021 års åtgärdsbehov finns samman-
ställda i bilaga 1. 

Den övre bilden visar läckage i anslutning mellan 
murkrön och torntak, i mitten en bild på fönster med 
stort underhållsbehov samt skadad plåttäckning över 
fönsterbänk. Den nedre bilden visar delar av äldre 
bänkinredning som är i behov av bättre förvaring. 
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Hot mot kyrkans värden 
Se underhållsplan 2010-11-08, kapitel 
2.5.3. 
 
Bristande kunskap om kyrkans och dess in-
ventariers värde, samt hur dessa behöver 
vårdas, är ett generellt hot mot kyrkobygg-
nader. Liksom bristande förståelse för att 
kyrkorna både är gudstjänstlokaler och ett 
gemensamt kulturarv. För att komma förbi 
detta behöver de som ansvarar för vården 
av kyrkan och dess inventarier inhämta 
kunskap om dess värde, vård och förutsätt-
ningar vid ändringar.  
 
Ett eftersatt underhåll, vilket leder till om-
fattande renoveringar, utgör en risk för 
byggnadens kulturhistoriska värde. Långt-
gående skadebilder kan leda till att original-
material förstörs. Ett löpande underhåll 
som tar utgångspunkt i bevarandet av 
byggnadens, inredningens och inventarier-
nas kulturhistoriska värden är grund-lägg-
ande för det kyrkliga kulturarvets beva-
rande.  
 
Regelbunden besiktning av kyrkan – i syn-
nerhet utrymmen som vind, torn och tak - 

är avgörande för att upptäcka skador och 
brister i tid.  

Målsättning för kyrkan och dess inven-
tarier 
Se underhållsplan 2010-11-08, kapitel 2.9. 
 
Kyrkan ska vara den huvudsakliga platsen 
för församlingens verksamhet, i enlighet 
med kyrkoordningen. Användandet och 
bevarandet av kyrkorummet ska gå hand i 
hand. Kyrkan ska vårdas i enlighet med fö-
religgande underhållsplan och kulturmiljö-
lagens intention så att kyrkans kulturhisto-
riska värde består.   

Konkretisering av uppsatta mål  
Församlingen har diskuterat en omfattande 
omgestaltning av kyrkorummet utifrån 
olika verksamhetsvisioner. Bland de viktig-
aste frågorna för att verksamheten i kyrkan 
ska fungera för alla besökare är en förbätt-
rad tillgänglighet till kyrkans upphöjda kor. 
Detta är inte minst viktigt vid begrav-
ningar. Frågor om tillgänglighet berör även 
modernisering av ljudsystem och belys-
ning. I samband med målsättningens upp-
rättande har församlingen påtalat att den 
väggfasta belysningen i kyrkorummet be-
höver ses över och moderniseras. 

Församlingens representanter har uttryckt 
olika åsikter i frågan om att förbättra pro-
jektorer och att använda dessa i större ut-
sträckning i relation till kyrkans psalmnum-
mertavlor. I dessa frågor behöver försam-
lingen föra ytterligare samtal för att nå kon-
sensus, och åtgärderna bör i tidigt skede 
diskuteras med länsstyrelsens antikvarier.  
 

Församlingens representanter har påtalat 
behov av en skadeinventering av kulturhi-
storiska textilier.  

Vårdpolicy till följd av kulturhistoriska 
och antikvariska värden 
Se underhållsplan 2010-11-08, kapitel 2.12. 
Vårdpolicy från 2010 års plan är fortfa-
rande aktuell. 
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Färgtyp och färgkoder 
 

Exteriör* Färgtyp/material Färgkod 
Fasadputs KC-bruk - 
Fasadfärg Kalkfärg Vit  
Sockel KC-färg Grå  
Ankarjärn Okänt  Svart  
Ljudluckor  Alkydoljefärg Svart och vit  
Fönsterbågar ut-
vändigt 

Alkydoljefärg Ljust grå kulör 

Dörrar  Alkydoljefärg  Brun kulör 
   
Interiör kyrkorum   
Väggar Wibo emulsionsfärg, 

Ottosons, alternativt 
Jotuns Jotaproff PVA 07 

¹ 

Tak  Ottossons linoljefärg ¹ 
Bänkkvarter och 
bröstpanel 

Åtgärdsförslag tas fram 
av konservator  

Åtgärdsförslag 
tas fram av kon-
servator 

Golvbrädor i bänk-
kvarter 

Golvlack Opigmenterad 

 
* De angivna materialen för exteriören är hämtade ur redogörelse för 
yttre renovering som genomfördes 1997. Uppgifterna finns i under-
hållsplanen från 2010. Det finns anledning att utvärdera materialvalen 
vid nästa exteriöra renovering och återgå till traditionella material. 
 

¹ Entreprenör för arbetet var Sture Perssons Måleri i Kristianstad, de 
bör ha uppgifter om vilka färgtyper och kulörer som användes. Osä-
kerhet råder om färgtyp på väggarna varför detta bör undersökas in-
nan eventuell ommålning.  
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Källor och länkar till information 
Källorna kompletterar källförteckningen i kyrkans underhållsplan 
från 2010.  
 
Ralsgård, Nils-Erik. Snickaren Casper Kallenberg och läktarinred-
ning i Osby kyrka; i Osby hembygdsförenings årsbok 2012, s 68. 
 
Ralsgård, Nils-Erik. Södra korsarmen i Osby kyrka; i Osby hembygds-
förenings årsbok 2013, s 57.  
 
R 2020:31, Installation av larm i Osby kyrka, Regionmuseet i Skåne.  
 
Osby kyrka: [Illustr.], [Osby], 1934 

Muntliga uppgifter 
Birgitta Lennartsson, kyrkvaktmästare 

Erik Ralsgård, kyrkvärd 

Per Stabeck, kyrkogårds- och fastighetsföreståndare 

Nyttiga länkar och information  
Lunds stifts hemsida: https://internwww.svenskakyrkan.se/lunds-
stift/kulturarv 
 
Svenska kyrkan hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkaoch-
samhalle/rapporter-kyrkoantikvarisk-ersattning 
 
Riksantikvarieämbetets hemsida: https://www.raa.se/ 
 
 

Svalin, Elisabeth, Att vårda en kyrka, Verbum 2004.  
Skriften finns tillgänglig på RAÄ:s hemsida: 
https://www.raa.se/app/uploads/2012/10/att_varda_en_kyrka.pdf 
 
Materialguiden, Riksantikvarieämbetets kunskapsdatabas. Material-
guiden finns tillgänglig på RAÄ:s hemsida:  
https://www.raa.se/hitta-information/materialguiden/ 
 
Handbok om vård och underhåll av piporglar – Samla, Riksantikva-
rieämbetet, 2013. Handboken finns tillgänglig RAÄ:s hemsida:  
http://samla.raa.se/xmlui/bit-
stream/handle/raa/6323/Rapp%202013_28.pdf?sequence=1&isAl-
lowed=y 
 
Strategi för egenkontroll av fukt och mögel i kyrkor, Praktiska tips och 
stöd för rutiner, Svenska Miljöinstitutet och Trossamfundet Svenska 
kyrkan, 2015. Dokumentet finns tillgänglig på svenska kyrkans hem-
sida: https://www.svenskakyrkan.se/Sve/Bin%C3%A4rfiler/Fi-
ler/0a1c9d27-b868-4945-9865-e5fc6b9ac9b7.pdf?id=1335319  
 
Dahlquist, Matilda, Kyrkliga inventarier och inventarieförteckningar, 
Göteborgs stift 2010. Skriften finns tillgänglig genom Skara stifts 
hemsida:  
https://internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/kyrkliga-inventarier 
 
Denlert, Linda. Studio Västsvensk Konservering, Riktlinjer för att fö-
rebygga stöld och skadegörelse, Skara Stift, 2014. Skriften finns till-
gänglig på Skara stifts hemsida: https://internwww.svenskakyr-
kan.se/skarastift/kyrkliga-inventarier 



 
 

Osby kyrka – underhållsplan 2021 | 18 
 

 

Denlert, Linda. Studio Västsvensk Konservering, Riktlinjer för säker 
hantering av kyrkans inventarier, Skara Stift, 2014. Skriften finns till-
gänglig på Skara stifts hemsida: https://internwww.svenskakyr-
kan.se/skarastift/kyrkliga-inventarier 
 
Fjaestad, Monika (red.), Tidens tand, förebyggande konservering, 
Riksantikvarieämbetet 1999. 
 
Gunnarsson, Elisabeth Svalin, Handbok för säkra byggnader, Verbum 
2020.  
 



 

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 

Regionmuseets E-rapportserie 2021 

Kulturmiljö 
 

 
 

1. Östra Göinge kommunhus, Östra Broby sn, AF, Åsa Eriksson Green och Emelie Petersson, 2020   
2. Svedala kyrka, underhållsplan 2020, Svedala sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020  
3. Törringe kyrka, underhållsplan 2020, Törringe sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020  
4. Börringe kyrka, underhållsplan, 2020, Börringe sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020  
5. Stoby kyrkogård, gamla delen - reparation av mur, Stoby sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020  
6. Ignaberga nya kyrka - installation av ljudsystem, Ignaberga sn, AM, Åsa Eriksson-Green, 2020  
7. Fjärrvärme i Åhus, arkeologisk förundersökning, Åhus sn, FU, Johan Dahlén, 2008-2009  
8. Osby kyrka, Osby sn, VP, Åsa Eriksson Green, 2021  
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