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Karta över Skånes kommuner, Tomelilla kommun markerat i grönt 

Redigerad skämdump från Eniro. Tryde kyrka ligger i Tryde socken, i Tomelilla kommnun. Tryde 
ligger ungefär 3 km nordväst om Tomelilla. Kyrkan markeras med blå pil. 
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Under 2015 genomfördes en välbehövlig omläggning av Tryde kyrkas tak. Kyr-
kans plåttak hade inte bytts sedan år 1914, då en omfattande renovering gjordes. 
Med undantag av mindre reparation år 2001 var taket detsamma. Den röda färgen 
var kraftigt flagnad. I samband med att taket skulle åtgärdas gjordes även en ut-
vändig renovering av fasaden som visade sig vara mer välbehövlig än först trodd.  

Administrativa uppgifter 
Objekt   Tryde kyrka 
Socken   Tryde, 1130 
Kommun   Tomelilla 
Arbetshandlingar 2014-11-21, Tyréns 
 2014-11-21, NP arkitekter 
Länsstyrelsens diarienummer 2010-11-11, 433-93962-09 

2012-12-19, 433-17746-12 
Regionmuseets diarienummer L12.30-35-15, 1335 
Byggherre/beställare Tommelilla församling 
Entreprenör   KEBAB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Linn Ljunggren 
Byggnadstid April 2015 – Oktober 2015 
Slutbesiktning 2015-09-29 
Bidrag Kyrkoantikvarisk ersättning 
Rapport granskad av  
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Nuvarande Tryde kyrka byggdes under slutet av 1860-talet. Närliggande till da-
gens placering har det tidigare funnits en medeltida stenkyrka. Från den gamla 
kyrkan finns ingenting bevarat av själva byggnaden, dock är äldre inventarier kvar 
och placerade i den nya kyrkan såsom altaruppsats, predikstol och dopfunten.  

Arkitekt för nya Tryde kyrka var Emil Edvard von Rothstein. Kyrkan upp-
fördes med putsade vitkalkade murar och stora fönster försedda med klarglas, ett 
uttryck som den har kvar även idag. Kyrkan fick nygotiska stilelement, såsom sin 
höga tornspira och valet av gjutjärn som fönstermaterial.  

År 1915 genomfördes en utvändig restaurering under ledning av Theodor 
Wåhlin. Det lades en ny spontad panel och ett galvaniserat järnplåtstak och det 
monterades nya häng- och stuprör på kyrkan. Brister i fasaden putslagades. Inne i 
tornspiran förstärktes takstolarna där det fanns behov. Fönstren på kyrkan fick ny 
avtäckning av gjutjärn mm.  
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Vattenbrunnar anlades år 1939 runt kyrkan för att förvättra vattenavrinningen. År 
1988 isolerades vindarna på långhuset, koret och absiden. Detta gjordes med gull-
fiber. Det gjordes även en öppning i gavelmuren för attt enklare kunna inspektera 
vinden.  
Under ledning av Hans Ponnert gjordes det en utvändig renovering år 2001, detta 
efter att kyrkan fått stormskador. Kyrkans plåttäckning lagades partiellt, målades 
om och det sattes nya stuprör.  

Skyddsföreskrifter enligt KML 

Trydes kyrka skyddas som kyrkligt kulturminne enligt Kulturmiljölagen. Detta 
innebär enligt KMLs 4 kap. 2 § .”Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och un-

derhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte 

förvanskas.”  

Skadebild/Motiv till åtgärder 

Kalkputsen på fasaden var väldigt porös. Fasaden var full av bom. Troligt är att 
man bara fortsatt att fylla på med kalkputs men aldrig knackat ner eller rengjort 
den putsen som legat under. Det fanns växtlighet inne i putsen också. Putsarbetet 
blev större än förväntat. Taket var i behov av underhåll. Det hade inte bytats se-
dan år 1914, utöver lagning och målning år 2001 så hade det inte skett något med 
taket. Men det var framförallt takgesimsen var illa åtagen.  

Bilderna ovan visar exempel på de putsskador som fanns 
på kyrkans fasad. Den gamla kalkputsen hade utarmats 
under flera år och det fanns mycket bom i fasaden. Var-
sama metoder användes för att inte skada förmycket av den 
befintliga putsen.  

Bilden till vänster visar en av de nedre solbänkarna på 

tornet som sedan kläddes med plåt för att skydda stenen.  
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Utförda åtgärder 

Tak 

På kyrkan revs den gamla plåtatäckningen av förzinkat järn och den tillhörande 
underpappen samt läkten på tornet, långhuset och koret. Man rev även de befint-
liga hängrännorna och stuprören.  

I arbetet gjorde man ett helomfattande byte av takpapp och det gjordes 
även ny läckt. Det användes rostfria skruvar. På tornet byttes även en del vatten-
skadad råspont. 

Det tidigare taket var rödmålat och lagt med enkelfals. Det nya taket av rei-
hnzinktak lades med dubbelfals, av byggnadstekniska skäl.  

Bilden ovanför visar den tidigare taktäckningen från 1914. Det gjordes en helomläggning av taket med byte av papp, läkt 
och plåt. Bilden nedan är det slutliga resultatet. Taket lades med ett plåtak av reihnzink. 
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Två takfönster på långhuset demonterades under arbetet för att renoveras och 
sedan återanvändas.  

Fasad 

Innan arbetet påbörjades upplevdes fasaden vara i bra skick. Fasaden hetvatten-
blästrades försiktigt under lågt tryck. Detta för att få bort löst sittande pust, färg 
och andra orenheter. Man vill spara så mycket som möjligt av den gamla ytan. 
Efter rengöringsprover visade den sig vara i mycket sämre skick än förväntat. Det 
fanns mycket bom och organiskt material i fasaden som troligast bara putats över 
innan. Kalkputsen hade fyllts på under många år och hade succesivt utarmats. 
Det var många lager kalk ovanpå varandra. Värst skadade var smygar och gesims. 
Det ledde till att mer puts än förväntats togs ner, och därför gjordes lagningar.  

Större vittringsskador och lagningar med cementbruk höggs bort manuellt 
med försiktighet. 
Det gjordes ingen algbehandling på fasaden.  

Putsen byggdes upp i två steg, grovputs och ytpust. Innan val av puts togs 
prover som skickades iväg det till Målarkalk. Fasadens putsades med Saint Astier 
NHL 2 och 5. På fönstersmygarna användes CL90. Båda putserna kom från 
Målarkalk. 

Bild från rivning av plåttäckningen på tornet. 

Det gjordes även byte av plåttäckning på kyrkans absidtak. På kyrkan lämnades arkarjärn synliga, de målades i en svart 
kulör, samma som andra gjutjärnsdetaljer. 



 
Tryde kyrka – utvändig renovering 

9 

Inför kalkmålningen förvattnades fasaden och man fortsatte hålla kontinuerligt 
fuktigt under arbetets gång. Efter detta användes kalkmjölk med krysstrykning. 
Fasaden kalkmålades omring 8 gånger med Hyllingegårdens kulekalk obruten då 
fasaden var ganska utarmad på kalk. Man gjorde stänkning med kalk, för att efter-
likna den spritputade texturen på fasaden, med gott resultat. 

Sockeln behandlades med kallasfalt, då det var det befintliga materialet. Det 
användes kallasfalt av märket Mataki. 
Ankarjärnen lämnades synliga. Innan målning stålborstades rostiga ytor, det lades 
sedan en istotrolgrund och målades därefter med en isotrolfärg med svart finish 
(från Introteknik). Krönkors målades också med isotrol. 

Avvattningen  

För att fungera ihop med det nya takmaterialet sattes ett nytt avvattningssystem 
på kyrkan. Placeringen för avvattningssystemet blev detsamma, men materialet 
som användes var i titanzink. Det satte nya hängrännor, stuprör och vinkelrännor. 

Dörrar, fönster och solbänkar 

Takfönstren på långhuset demonterades. Rost borstades bort från järnpartierna, 
det skrapades bort trasigt kitt och ersatte med nytt kitt. Fönstren rostskyddsmåla-
des med isotrolgrund. Man slipade dem med anpassat slippapper och sedan linol-
jemålades de. Samma typ av åtgärd användes på övriga fönster men utan att de 
demonomterades. Dörrar, fönster och luckor målades med Ottossons linoljefärg i 
en grön kulör, NCS 5010-G30Y, likt befintlig och takfönstren i en vit kulör. 

Närbild på kyrkans fris efter putslagning, det går även att se den skrovliga fasadytan vilket är ett karaktärsdrag för kyr-
kan. Efter putslagningen målades fasaden med kalkfärg. 
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Tornets ljudluckor skrapades rena från löst sittande färg. De grundades sedan 
med kallpressad kokt linolja, efter detta ströks de två gånger med pigmenterad 
linolja. Avslutningsvis målades de i samma kulör som övriga fönster. 

Solbänkarna på tornet fick olika utföranden. På de nedre sattes blyplåt för 
att skydda stenen. De övre målades med tjära eftersom de tidigare varit det. På de 
övre fanns det mer kvar av den tidigare tjäran. De nedre verkade vara mer mer 
slitna. Anledningen till att olika utförande valdes var att de nedre solbänkarna är 
satta vid fönster där det är helt tätt medan de övre behövde en trögare yta för att 
vatten inte skulle tränga in vid tornluckor. Om man hade satt en plåt där skulle 
vatten enklare kunna ta sig in.  

Iakttagelser under restaureringen 

Ingen ny information framkom under arbetets gång. Det framkom heller inga 
intressanta stämplar eller namnskrifter under rivningsarbetet av taket. 

Avvikelser från arbetshandlingar 
Det gjordes inga avvikelser eller tillägg under arbetets gång.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Den utvändiga renoveringen av Tryde kyrka har skett i enlighet med arbetshand-
lingarna och länsstyrelsens beslut.  

De renoveringsarbeten som gjorts på Tryde kyrka har först och främst varit 
av underhållskaraktär. Takbyte, fasadrenovering med ny avfärgning har skett i 
enlighet med kyrkans lagliga skydd då dess karaktär inte har förvanskats. 

Arbetena har utförts på ett för byggnaden och dess material anpassat sätt. 
De olika momenten har hantverkarmässigt genomförts väl.  
Då kalkputsen hade utarmats efter flera år fick den en välbehövlig och noggrann 
upprustning.  

De nya utförandena på solbänkarna. T.v en av de nedre solbänkarna på tornet som kläddes med blyplåt, t.h en av de övre 
solbänkarna som fick ny beläggning med tjära.  



 
Tryde kyrka – utvändig renovering 

11 

Taket har inte målats som ursprungligen var tanken enligt beslut 2010, utan har 
istället lämnats omålat i enlighet med Länsstyrelsen beslut 2012. Att använda 
omålad plåt på taket skadar inte kyrkans karaktär (enligt beslutet 2012 från Läns-
styrelsen). Taket var i behov av en renovering och det utförda arbetet bidrar nu 
till att förlänga bevarandet av kyrkan.  

2015-11-06, Linn Ljunggren 

 

  
Bild tagen under slutbesiktningen. Den nya plåtläggningen har en grå nyans som kommer patineras något. 
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 

2010-11-11  Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 

2012-12-19  Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 

2014-11-21  Arbets- och materialbeskrivning, Tyréns 

2014-11-21  Adm. föreskrifter totalentrepenat, NP Arkiteker 

2015-04-14  Startmöte, Tomelillabygdens församling Tryde kyrka 

2015-05-26  Byggmöte 1, Tomelillabygdens församling Tryde kyrka 

2015-06-09  Byggmöte 2, Tomelillabygdens församling Tryde kyrka 

2015-06-09  Byggmöte 3, Tomelillabygdens församling Tryde kyrka 

2015-09-04  Byggmöte 4, Tomelillabygdens församling Tryde kyrka 

2015-10-09  Intyg, Linn Ljunggren Regionmuseet Kristianstad 

 

 



 

13 



 
Regionmuseets E-rapportserie 2014 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkeologisk förundersökning PJ- projektrapport 
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
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1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik 

Olsson, 2014 
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 
4. Stångby kyrkby kyrkogård, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Carin Strümpel-Alftrén, 

2015 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015 
9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Norra Nöbbelövs sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015 
10. Gråmanstorp kyrka, Gråmanstorp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014–2015 
11. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2015, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, Östra Broby sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och 

Emelie Petersson, 2014 
14. Villa Fehr, Nättraby sn, AU, Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson, 2015 
15. Taket på Fru Görvels hus, Lunds domkyrkoförsamling, AK, Anna Rabow, 2008 
16. Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
17. Elinebergskyrkan, Helsingborg – takrenovering, AM, Maria Sträng, 2015 
18. Hörups kyrkogård, Hörups sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2014 
19. Krematoriet, Helsingborg – takomläggning, AM, Maria Sträng, 2015 
20. Örumshuset, Hörup sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
21. S:t Petri kyrka – Värme- och ventilationssystem, Klippan sn, AM, Åsa Eriksson Green och Jimmy Juhlin 

Alftberg, 2013–2015 
22. S:t Petri kyrka – Omläggning av damm, Klippan sn, AM, Maria Johansson och Åsa Eriksson Green, 2013-2015 
23. Billesholms kyrka – renovering av golv, Norra Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
24. Stora Råby kyrkogård, Stora Råby sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
25. Ausås prästgård, Ausås sn, VP, Anna Rabow, 2015 
26. Valleberga kyrkogård, Valleberga sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
27. Ingelstorps kyrkogård, Ingelstorps sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
28. Glemminge kyrkogård, Glemminge sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
29. Vattensågen i Sönder Össjö, Skånes Fagerhults sn, AM, Maria Johansson, 2015 
30. Ekeby badhus – steg två i takrenoveringen, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Linn Ljunggren, 2015 
31. Igelösa kyrkogård, Igelösa sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
32. Västra Hoby kyrkogård, Västra Hoby sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
33. Odarslövs kyrkogård, Odarslöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
34. Vanstads kyrkogård och begravningsplats, Vanstad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
35. Lövestads kyrkogård och begravningsplats, Lövestad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
36. Tryde kyrkogård, Tryde sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2014 
37. Källna kyrka – Plåt och fogningsarbeten, Källna sn, AM, Maria Johansson, 2015 
38. Östra Broby kapell – inre och yttre renovering, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
39. Östra Ljungby kyrka – tak och fasadrenovering, Östra Ljungby sn, AM, Maria Johansson, 2015 
40. Tomelilla kyrkogård, Tomelilla kn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
41. Håstads kyrkogård, Håstad sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
42. Huaröds kyrka – Takrenovering, Huaröd sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
43. Ullstorps kyrkogård, Ullstorps sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
44. Ramsåsa gamla kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
45. Ramsåsa nya kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
46. Benestad gamla kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
47. Benestad nya kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
48. Röddinge kyrka – utvändig renovering, Röddinge sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 



 
 

 

49. Korgfabriken i Lönsboda – renovering av fasad, Örkened sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
50. Renovering av gamla gravkapellet, Norra kyrkogården i Lund, en binär historia, Lunds sn, AM, Petter Jansson, 

2015 
51. Tryde kyrka – Utvändig renovering, Tryde sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 

 



 

 


