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Inledning 

Underhållsplanen för Röke togs fram av 
Restaurator 2004 på uppdrag av församling-
en. Följande dokument är en uppdatering av 
underhållsplanen från 2004. Dokumentet 
har tagits fram av Regionmuseet Kristian-
stad/ Landsantikvarien i Skåne genom 
byggnadsantikvarie Kerstin Börjesson. Be-
siktning och inventering skedde under hös-
ten 2015.  
 
I enlighet med kulturmiljölagen skall kyrkor 
som är skyddade som kyrkliga byggnads-
minnen enligt KML 4 kap ha en underhålls-
plan. Denna ska uppdateras minst vart 10 år. 
Underhållsplanen från 2004 innehåller i en-
lighet med Lunds stifts krav en beskrivning 
av kyrkans exteriör och interiör, dess inven-
tarier, byggnadshistorik, nuläge och åtgärds-
behov. Underhållplanen beskriver också 
övergripande kyrkans kulturhistoriska värde 
och vårdkrav för att dessa värden skall bestå.  
 

Syfte 

Syftet med underhållsplanen är att den ska 
vara ett underlag för förvaltning, underhåll 
och skötsel av kyrkan. Planen ska ge hand-

ledning vid beslut om nya åtgärder och för-
ändringar samt vid myndighetsbeslut angå-
ende bidrag och tillstånd.  

Metod 

Den nya uppdaterade underhållsplanen ut-
går från den befintliga med dess rubriker 
och texter. Utgångspunkten har varit att 
endast uppdatera det som förändrats eller 
där kunskap tillkommit, där felaktigheter 
finns eller där uppgifter saknas. 2004 års 
underhållsplan utgör i stort sett ett gott 
grunddokument varför det endast gjorts 
mindre tillägg till denna. Bedömningen har 
varit att endast historiken, åtgärdsbehov och 
tidplan för dessa har behövts.  
 
Arbetet har bestått av arkivsökning, invente-
ring och besiktning på plats av kyrkans exte-
riör, interiör och inventarier. En fotodoku-
mentation har utförts med digitalkamera. 
Besiktningen har framför allt utförts okulärt 
men viss provtagning har utförts av färg-
skikt för att konstatera färgtyp.  

Planens användande 

Underhållsplanen för Röke kyrka skall antas 
av kyrkoråd respektive kyrkonämnd samt av 
kyrkofullmäktige eftersom planen ska ligga 
till grund för kyrkans framtida underhåll. 

Originalet till den nya underhållplanen ska 
arkiveras tillsammans med kyrkans första 
underhållsplan i original. Det är viktigt att 
underhållplanens checklistor och rekom-
mendationer följs. Observera att åtgärder 
kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. En del 
åtgärder kan kräva specialkompetens för 
framtagande av åtgärdsprogram exempelvis 
konservator.  

Bilagor 

En fotodokumentation har utförts i sam-
band med underhållsplanens uppdatering. 
Fotomaterialet medföljer som fristående 
bilaga på cd. 
 
Lund 2016-09-06 
Kerstin Börjesson 
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Kyrkans läge och församlings-
tillhörighet 

Sedan föregående underhållsplan upprätta-
des har Röke församling övergått till att till-
höra Tyringe pastorat. I pastoratet ingår 
kyrkorna i Tyringe församling: Tyringe, Mat-
teröds, Finja och Hörjas kyrkor, tillsammans 
med Röke och Västra Torups kyrkor vilka 
utgör egna församlingar. Tyringe pastorat 
ligger i Östra Göinge kontrakt i Lunds stift. 
 

Röke socken ligger i Hässleholms kommun.  

Röke kyrka markerad med pil på kartan.  
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Kyrkorummet sett från koret mot väster.  
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Beskrivning av kyrkobyggnaden, tek-
niska system och inventarier  

Exteriör 

Se underhållsplan, 2004-11-27, kapitel 
2.3.1. Kursiv text är hämtad från 2004 års 

underhållsplan medan övrig text är kom-

plement till denna. 

Taklag 

Kyrkan har ett taklag av fur som är sam-
manbyggt med innertakskonstruktionen 
och delvis synligt inne i kyrkan. Den yttre 
delen består av sparrar med sidoåsar som 
bär upp yttertaket och innertaket är upp-
byggt kring två kryssträvor, sammanfo-
gade under nock och till sidomurarna, och 
två nivåer hanband. Kryssträvorna, spar-
rarna och hanbanden binds samman av 
snedsträvor vars knutpunkter är synliga i 
kyrkorummet. Innertakets 
pärlspontspanel vilar på sidoåsar lagda 
över kryssförsträvningen.  
 
Absidens/korets taklag har inte besiktigats 
vid tillfället för underhållsplanen eftersom 
detta utrymme endast är tillgängligt ge-
nom stege till utvändig ingång i yttertaket. 
Taklag till arkiv och sakristia är okänt och 
är inte tillgängligt för besiktning. 

Tornspira 

Tornspiran har oktagonal form och är 
uppbyggd med en kungsstolpe med 
dubbla korsande hanband i cirka fem ni-
våer och kryssförsträvningar mellan 
kungsstolpen och sparrarna. Taklaget är 

av fur. En hel del lagningar har utförts på 
taklagets nedre del, vid murkrönet, med 
nytt virke som sulats i på sparrar och rem-
stycken. Tomma urtag i tornspirans kon-
struktionsvirke kan tyda på att delar av 
timret återanvänts från en äldre konstrukt-
ion eller fogats om.  

Ovan: taklag över långhuset.  

Till höger: en av torngavlarna överst i spiran samt spiran 
sedd underifrån.  
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Yttertak och tornhuv 

Tornet har en spetsig åttakantig spira krönt 

av smidd spira med bladornamentik. Taket 

på torn, långhus kor med dess sidobyggna-

der är i sin helhet täckt med nylagd rödmå-

lad galvaniserad plåt i stående stor skiv-

täckning med halvt förskjuten dubbelfals.  

Vid takfoten är taken försedda med rundad 

ståndränna fäst med smidda krokar utan 

konsol. En rad detaljer i form av klöver-

bladsornament och liknande har klätts in 

med plåt.  

 

Den galvaniserade skivplåten är lagd i halv 
plåts förskjutning på spontad panel och 
underlagspapp. Ståndfalsarna är mycket 
tätt kramlade. Delar av undertaket byttes 
2006, i synnerhet tornspirans. Delar av 
tornspirans undertak av brädor består 
också av sekundäranvända, troligtvis äldre, 

Taket är lagt med skiv plåt som platsmålats.  
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brädor målade i grönblå färg. Brädorna 
kan ha suttit i ett äldre innertak till den 
rivna kyrkan.  
 
I samband med renovering av yttertaken 
2006 monterades ventiler i yttertakets 
nock. Den nya plåten platsbetades före 
färgbehandling.  Plåten är målad med 
Noxyde (vattenbaserad, elastisk polymér-
färg) i järnoxidröd. I långhusets takfall 
sitter fem takkupor vilka troligtvis försågs 
med plexiglas istället för glas vid den sen-
aste renoveringen.  
 
Vattenavledningssystemet består av stånd-
falsrännor med stuprör av kopparplåt. 
Ståndfalsrännorna är kupade enligt s.k. 
Berlinermodell. Lågt sittande stuprör har 
bytts till platsmålad plåt medan stuprör på 
torn och stuprörens övre delar har utförts 
av koppar. Vattnet leds ner i öppna dag-
vattenbrunnar.  
 
Åskledare är monterad på kyrkans nock 
och ned längs plåttakets ståndfalsar, längs  
fasaden och har förankrats med jordspett i 
marken.  
 

Kyrkan sedd från norr.  
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Interiör  

Se kyrkans underhållsplan, 2004-11-27, 
kapitel 2.3.2. 
 
Kyrkan har inte genomgått någon inre 
renovering sedan föregående underhålls-
plan upprättades. De brister som notera-
des vad gäller färgskikt och allmänna upp-

fräschningsbehov kvarstår därför. Åt-
gärdsbehoven är i stor utsträckning av 
estetisk karaktär.  

Vapenhuset sett mot öster.          Långhuset sett från orgelläktaren.  
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WC och förvaring 

Kyrkans wc-utrymme är relativt nytt och 
byggdes 2001. Ny förvaring för kyrkans 
textilier och antependier har tillverkats 
och står under läktarens södra sida. Textil-
förvaringen består av ett högskåp samt ett 
bredare skåp för antependierna.  

 

  

Under läktaren i långhuset finns WC vid norra sidan och förvaring vid södra sidan.          Entrén till långhuset från söder.  

Förvaringsskåp för antependier m.m. under läkta-
rens södra sida.  
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Långhus 

Längst fram i långhuset har några bänkra-
der tagits bort tidigare vilket skapat ut-
rymmet för dopkapell och organistplats. 
Dessa utrymmen har förhöjd golvnivå 
med trägolv vilket är det gamla golvet från 
bänkkvarteren. Diskussioner har förts 
inom församlingen om att ta bort den 

upphöjda golvnivån för att förbättra till-
gängligheten framme i kyrkan.  
 
 

   
 Vy över långhusets sydöstra hörn, nordöstra hörnet och mot koret.  
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Sakristian sett mot entrén i norr.  Kyrkans sakristia sedd mot öster. Det gamla arkivet vid korets södra sida används till förva-
ring mm. En vask finns i utrymmet. 
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Tekniska system 

VA-system 
Se underhållsplan 2004-11-27, kapitel 
2.3.4. 

Ventilation 
Se underhållsplan 2004-11-27, kapitel 
2.3.4. 

Uppvärmning 

Kyrkan värms genom direktverkande el 
med panelradiatorer och bänkkonvenkt-
orer. På orgelläktaren finns strålvärmare. 
Väggradiatorerna är av olika ålder, en del 
sannolikt från 1900-talets mitt 
kompletterat med en del nyare. 
Bänkvärmarna är av äldre datum. 
 
Sedan 2013 är ett styrsystem (ROWS) 
installerat till kyrkans eluppvärmning. 
Installationen består av en styrcentral, i 
anslutning till elcentralen bakom orgeln i 
tornet. Sändare sitter i anslutning till 
denna. Tidsstyrningen sitter i 
trappuppgången till klockvåningen. Fyra 
trådlösa givare finns: i tornet, en under en 
bänk i kyrkorummet, en längs långhusets 
södra vägg samt en vid kortrappan. 
Värmen styrs automatiskt via ett centralt 
bokningssystem. För icke bokade besök i 

WC under läktaren.  

Bilderna till höger visar belysning i form av spots i lång-
hus och kor.  
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kyrkan finns också manuellt styrbar 
värmedrift i 4 timmar via en timer med 
tryckknapp belägen i sakristian. 

Elsystem 
Ej besiktigat, se underhållsplan 2004-11-
27, kapitel 2.3.4. 

Belysning 

Belysning i form av tre elektrifierade ljus-
kronor finns i långhuset. Vid långhusets 
sidor och i koret sitter lampetter för elekt-
riskt ljus. I triumfbågen sitter en spot i 
valvkrönet. Flera spots sitter fästade i 
takstol över långhusets östra del. 
Belysningsarmaturer av mindre typ finns i 
övriga utrymmen. Belysning finns också 
till tornets alla våningar.  
 

 
Manuell knapp för kyrkans värmesystem. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Överst till vänster: eldragning i predikstolen. Ovan syns 
elinstallationer vid läktarens norra sida.  

Ovan till höger: El i klockvåningen.  

Nederst till höger: Elskåp i trappan vid vapenhuset.  
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Ovan till vänster och i mitten: El-central i källaren under 
koret.  

 

Nedan till vänster: en av kyrkans bänkvärmare. 

 

Överst till höger: radiator vid predikstolen.  

 

Nederst till höger: Värmekonvektor i ett av långhusets 
fönster.  
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Brand och inbrottslarm 

Brand- och inbrottslarmssystemet är från 
2006. Detta består av ett aspirerande 
brandlarm i långhuset och rökdetekorer i 
övriga utrymmen. Rördragning till samp-
lingssystemet finns på vinden och samp-
lingsenheten sitter på andra tornvåningen. 
I övriga mindre utrymmen såsom vapen-
huset, sakristian, arkivet, läktaren och 
trapphallar samt vindar finns rökdetekorer 
monterade. Larmöverföring för brand 
sitter i utrymme bakom orgeln. Central-
apparaten sitter i vapenhuset vid upp-
gången till klockvåningen. Invid central-
apparaten sitter även innesirenen och 
brandklockan. Manuella brandtryckknap-
par finns i vapenhuset, sakristian och i 
källaren. Nyckelskåp sitter utanpå fasad 
intill sakristians dörr.  
 
Inbrottslarmet består av linjedetektorer 
och larmkontakter på dörrar. Larmpanel 
sitter vid västra ingången till kyrkan. Lar-
met är kopplat till samma larmcentral som 
brandlarmet.  
 
Ovan till vänster: rökdetektor i vapenhuset och till höger i 
rummet bakom läktaren. Ovan till höger syns nyckelskåp 
och nederst till höger rökdetektor i tornet.  
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Central för larmöverföringen sitter i vapenhuset.  

 

Samplingsenhet till det aspirerande systemet sitter i tornets 
andra våningsplan.  
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Högtalare monterad på främre bänken i långhuset.  

Ljudanläggning 

Se underhållsplan 2004-11-27, kapitel 
2.3.4. 
 
 

 

Mixerbord i västra bänken i långhusets norra bänkkvarter.  

 

Högtalare nedpendlad ovanför långhusets östra del.  

 

 

Mikrofonuttag finns i bänkkvarterens östra fronter.  
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Fast inredning  
Se underhållsplan, 2004-11-27 kap 2.3.4.  

Inventarier 
Texten nedan är en komplettering av 
2004 års inventering. 
 
Antependier och altarbrun 

1 Vitt antependium av ylle utan de-
kor.  

2 Altarbrun med broderat motiv. 
Märkt SSKT 1950 SBS.  

3 Antependium av grönt linne utan 
dekor.  

4 Vitt antependium till dopaltare 
med broderat motiv. Märkt SSKT 
SBS 1950.  

5 Antependium till altare i sakristian. 
Rött silke med broderat kors i gult 
och metalltråd. Längst ned finns 
en bård och en frans.  

Stolor 
1 Svart stola.  
2 Grön stola från 2009 märkt BS. 
3  Röd stola av silke.  
4 Lila stola, möjligen från 1975 i 

samma stil som mässhake från 
1975.  

5 Grön stola av silke.  
6 Vit stola av ylle med silverband. 
7 Svart stola av ylle.  

8 Vit stola av linne.  
 
Kalkdukar och bursor 

5.1 Vit kalkduk av silke med guldbro-
derade bokstäver IHS.  

5.2 Kalkduk av grönt siden täckt med 
knypplad genombruten spets.  

5.3 Lila kalkduk av ylle med vävt mo-
tiv i form av kristusmonogram.  

5.4 Lila kalkduk av sammet med 
guldkantband.  

 
Predikstolskläde 
Rött silke med broderat motiv i form av 
en lyra i guldbroderi.  
 
Matta 
Kormatta, vävd röllakan av ylle. Märkt 
RD 1971.  
 
Övriga textilier  
Svart täcke till knäfallet av ylle.  
 
Bårtäcke 
Bårtäcke av svart ylle med dekor av silver-
band och broderi i form av två strålkors.  
 

Förvaring 
Mässhakarna hänger på galgar utformade 
för mässhakens form i en garderob under 
kyrkans läktare. Stolorna hänger på sär-
skilda utformade hängare i skåpet. Ante-
pendierna har en hängande förvaring i ett 
skåp vid långhusets västra sida. Antepen-
dierna kan hänga utan att vikas vilket 
minskar risk för skador orsakade av förva-
ringen. En äldre mässhake av sammet 
förvaras liggande liksom bursor, predik-
stolskläden och kalkdukar.  
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Kyrkans byggnads- och reparat-
ionshistoria 

Historik före 2004  

Kyrkans historik före 2004 finns kortfattat 
beskriven i underhållsplanen från 2004, se 
kapitel 2.4. Det följande är en komplettering 
till denna historik framför allt med händel-
ser efter 2004.  
 
1938 
Inne i tornet finns indikation på att någon 
form av reparation utförts 1938. 
 
1950-tal? 
Under mitten av 1900-talet ändrades, enligt 
utsago från församlingen, fasadkulören från 
ljusgul till vit.  
 
1980-tal 
Omfattande lagningar gjordes på 1980-talet 
på tornspiran med plyfa och tryckimpregne-
rat virke, bl.a. runt hjärtstocken och på spar-
rar. Plyfabitarna har fyllt funktionen av 
”spikplattor”. Sannolikt målades yttertaken 
också om (järnoxidröd alkydoljefärg).  
 
1992  
Ombyggnad av orgeln. 

Händelser efter 2004  

 
2004  
En yttre renovering av kyrkan genomfördes 
2004. Arbetshandlingar upprättades av Ing-
var Björklund, Hessleholmen AB och arbe-
tet utfördes av Vinslövs plåt AB samt Stefan 
Olsson, Stoby målerifirma. Den föregående 
renoveringen hade skett med felaktiga me-
toder vilket orsakat skador. Reparationer 
hade skett genom att lös plåt skruvats fast 
mot underliggande trä. Genom plåtens 
temperaturrelaterade rörelser hade skruvhå-
len blivit allt större och därmed gjort det 
möjligt för väta att tränga in i konstruktion-
en. På grund av undermålig luftväxling hade 
fukt ej kunnat transporteras ut från vare sig 
torn eller långhus, varför denna getts möj-
lighet att ackumuleras i timret. Något som i 
sin tur gett upphov till allvarliga rötskador i 
bärande delar. 
 
Tornets och långhusets plåttak täcktes om 
och målades. Plåten lades med galvaniserad 
skivplåt med halv plåts förskjutning på ny 
underlagspapp (Mataki, MB 350). Tornets 
undertak av spåntade brädor byttes till stora 
delar. Ventiler monterades i nock på de nya 
taken. Ståndfalsrännorna utfördes enligt s.k. 

Berlinermodell, kupade i enlighet med origi-
nalen. Även inspektionsluckorna på tornet 
täcktes om, nya takkupor på långhustaket 
utfördes, nya krönavtäckningar gjordes och 
treklöverdekorationerna på tornet renovera-
des. Skorstenen murades om och plåttäck-
tes.  
 
Den gamla kopparklädda spirkulan av trä 
täcktes om med galvaniserad plåt och måla-
des med alkydoljebaserad grundfärg (Pro-
tect) och Servalack i gul kulör (NCS 2060-
Y20R). 
 
Den nya plåten platsbetades med bet-
ningsfärg (Galvaprime) i ett skikt. Därefter 
målades taken med två lager järnoxidröd 
Noxyde (vattenbaserad, elastisk polymér-
färg). Församlingen valde denna färgtyp mot 
antikvariens rekommendationer att använda 
linoljefärg. 
 
De enkla ståndfalserna ströks med falsolja 
(Abratex, falsolja 80). Fästning gjordes med 
3” galvaniserad trådspik. Kortaket målades 
endast. Troligvis lades taket om på arkivet 
vid korets södra sida.  
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Takstolskonstruktionerna säkrades genom 
ilagning/skarvning av timmer – sparrar, lej-
der och syll. Murkna och förbrukade delar 
av underlagstaken ersattes med nya spon-
tade brädor. Samtliga bjälktassar var förbru-
kade och sparrarnas nederdelar var skadade. 
Även delar av lejden byttes. Omedelbart un-
der spiran monterades fyra ventiler mellan 
plåttak och murkrön. Ventilerna monterades 
för att få ökad luftning av tornkonstruktion-
en.  
 
Fasaderna rengjordes med hetvatten och 
miljövänligt rengöringsmedel och fasaderna 
putslagades, med kalkbruk i teknik likt be-
fintlig. Avfärgning utfördes därefter på 
samtliga fasadytor med silikatfärg (Keim), då 
tornet redan var målat med denna färgtyp. 
Långhuset var dessförinnan målat med kalk-
färg. Angående silikatavfärgningen på tor-
net, kunde det noteras att färgen till en bör-
jan släppte på putsens ”toppar” vid lätt be-
röring. Detta trots att fixativ strukits enligt 
tillverkarens rekommendationer. Efter om-
strykning med fixativ blev resultatet till-
fredsställande. Det fuktiga klimatet ansågs 
vara en av orsakerna till den, för tillfället, 
dåliga vidhäftningen. 

Gjutjärnsfönstren sågs över, kittades om 
med linoljekitt och målades med järnmönja 
och svart linoljefärg. En del lagningar gjor-
des på ljudluckornas karmar och luckorna 
justerades och målades med svart linoljefärg. 
Tornuret renoverades. 
 
2006 
Brand- och inbrottslarm installeras i kyrkan. 
Arbetshandlingar var upprättade av Hässle-
holms låssmed AB som också utförde arbe-
tet. 
 
2008 
Finja kyrkliga samfällighet erhöll 2008-11-
26 Länsstyrelsens tillstånd för installation 
av nytt vattenburen värmesystem. Installat-
ionen utfördes inte.  
 
Omkring 2010  
Viss putslagning utfördes på tornet av 
Berglund Mur och Puts Röke.  
 
2013 
Ett styrsystem för värme och klimat kopplat 
till det befintliga värmesystemet installera-
des. (Lst dnr 433-16483-12.) Handlingar 
upprättades av Erika Hallin vid Hållbar ut-
veckling Lunds stift. Arbetena utfördes av 
ROWS Regler- och styrteknik Sverige AB.  
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Kyrkan och dess inventariers 
egenart och speciella värden 
samt hot mot dessa värden 
Se kyrkans underhållsplan, 2004-11-27, ka-
pitel 2.5. 
 
Sedan underhållsplanens uppförande 2004 
har kyrkan erhållit ett gott skydd vad gäller 
stöld- och brandsäkerhet. Detta innebär att 
hotbilden mot kyrkan är en annan idag. Ris-
ken för skadegörelse utvändigt förefaller 
liten men samtliga stuprör är utbytta till 
brunmålad plåt sedan kopparrören blivit 
stulna. Inga stöldbegärliga lågt sittande kop-
pardetaljer finns längre kvar på kyrkan och 
denna risk för skadegörelse är numera be-
gränsad.  

Ytterligare en punkt bör läggas till 
hotbilden för kyrkan. Felaktig förvaring för 
kyrkans inventarier utgör ett påtagligt hot. 
Klimatpåverkan och insektsangrepp kan på 
kort tid orsaka stor förödelse. Med kyrkans 
styrsystem har möjligheterna att övervaka 
inomhusklimatet dock ökat och de 
anmärkningar som i tidigare underhållsplan 
fanns för mögellukt kunde inte noteras vid 
nuvarande underhållsplans upprättande. 
Däremot bör man vara uppmärksam på 
mikroklimat som skapas i mindre 

utrymmen med hög luftfuktighet och 
stillastående luft. Exempel på sådana är 
bakom möbler/tavlor mot yttervägg, 
skåpsutrymmen utan ventilation och golv 
under täta golvmaterial. Regelbunden 
besiktning och inventering av lösa 
inventarier är viktigt för att upptäcka 
skador och brister i tid. Skador på 
inventarier kan innebära att 
klimatanläggningens inställning måste 
justeras och kompletteras. 
Klimatpåverkan tillsammans med dålig 

tillsyn förefaller vara det största hotet 

mot kyrkans kulturhistoriska värden 

idag. 

Ett arbete med karaktärisering av 
kyrkomiljöerna i Lunds stift pågår och 
kommer att utföras under gällande 
underhållsperiod. Karaktäriseringen bör 
läggas till underhållsplanen som ett 
grunddokument för kyrkogården, kyrkan 
och dess inventarier.  

Röke kyrkogård 

Se vård- och underhållsplan för kyrkogården 
2015, Regionmuseet Kristianstad.  
 

Målsättning och utveckling 

I samband med upprättande av underhålls-
planen 2004 gjordes sattes följande punkter 
upp:  
 
• Kyrkan och dess inventarier ska vårdas 

och underhållas på ett kulturhistoriskt 
riktigt sätt: med material och metoder 
anpassade efter byggnadens tekniska och 
antikvariska status.  

• Kyrkan ska även fortsättningsvis vara 
tillgänglig för besökare. 

• Åskskyddet ska ses över.  
• Brandskyddet ska ses över.  
• Inventarierna ska förvaras bättre genom 

att:  
o Fukt och mögelproblem (främst i 

förrådet) åtgärdas 
o En säkrare silverförvaring ordnas 
o Textilförvaringen ses över 
o Larm installeras 
o Kyrkorummet fräschas upp 

 
Sedan 2004 har kyrkan fått ett bättre klimat, 
brand och inbrottslarm har installerats. Ny 
textilförvaringen har ordnats.  

En inre renovering planeras att 
utföras 2017 då kyrkorummet kommer att 
fräschas upp. Fönster och dörrar ska målas 
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om. Väggar och valv ska rengöras och 
målas om. Även takstolsdelar synliga i 
kyrkorummet omfattas. Delar av den fasta 
inredningen; bänkinredning, orgelläktare 
samt altarring ska målas om. Golvets fogar 
ska ses över. Eventuell ändring av 
färgsättning kan bli aktuellt i samband med 
åtgärderna. 

 
För kyrkogården se vård- och underhålls-
plan för Röke kyrkogård, 2015, Regionmu-
seet Kristianstad. 

Speciella vårdkrav till följd av 
kulturhistoriska och antikvariska 
värden 
Se kyrkans underhållsplan, 2004-11-27, ka-
pitel 2.12. 
 
Vid renovering och underhåll av kyrkans 
exteriör och interiör bör man utgå från be-
fintliga material- och färgtyper. Se nästa sida.  

Checklistor 

Se kyrkans underhållsplan, 2004-11-27 kapi-
tel 2.12.3 samt tabell bilaga 2 i denna under-
hållsplan.  
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Färgtyp och färgkoder 

Exteriör Färgtyp/material Färgkod 
Fasader – puts Kalkputs  
Fasader – färg Silikatfärg Pur keim kristallat Vit kulör 
Fönsterbågar – järnfönster Grundfärg - järnmönja  

Täckfärg - linoljefärg. 
 

Svart kulör 

Ljudluckor Linoljefärg möjligen tjärblandad Svart kulör 
Yttertak/plåt Galvaniserad skivplåt med halv plåts 

förskjutning på underlagspapp (Mataki, 
MB 350). Noxyde (vattenbaserad, elastisk 
polymérfärg).  

Järnoxidröd kulör 

Krönkula torn Galvaniserad plåt  
Alkydoljebaserad grundfärg (Protect) 
Ytskikt av servalack 
 

Gul kulör (NCS 2060-Y20R). 

Invändigt 
  

Vapenhus väggar Organisk färgtyp till bröstningshöjd. 
Möjligen emulsionsfärg resterande vägg-
partier. 

Gul kulör 

Vapenhus snickerier - Grå kulör 
Långhus, kor väggar Möjligen en latexfärg Gul kulör 
Snickerier  - Grå kulör 
Innertak trä långhus Troligen alkydoljefärg Grå kulör 
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Källor 

Opublicerade källor 
Röke kyrka, Underhållsplan 2004-11-27, Restaurator, 2004. 
 
Larminstallationer i Tyringe, Matteröd, Finja, Västra Torup, Hörja och Röke 
kyrkor, Tyringe pastorat, Antikvarisk kontroll, Lotta Eriksson, Region-
museet Kristianstad/ 
Landsantikvarien i Skåne arkivrapport 60/2006. 
 
Röke kyrka, antikvarisk kontrollrapport, Jimmy Juhlin Alftberg Reg-
ionmuseet Kristianstad, Rapport 2004:108. 
 
Styrutrustning för värmesystem, Antikvarisk medverkan 2013, Petter 
Jansson, Åsa Eriksson Green, Regionmuseet Kristianstad, Arkiv-
rapport 7/2013.  
 
Röke kyrkogård, Vård- och underhållsplan 2015, Maria Johansson och 
Tony Svensson, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne, Rapport 2015:69 
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Bilaga 1:  

Åtgärdsbehov  
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Allmänt om kyrkans inomhusklimat 

En del utrymmen har tidigare haft problem 
med mögellukt. Detta var inte märkbart vid 
besiktning i september 2015. En del mögel 
och skadedjur orsakade av felaktigt klimat 
eller dålig ventilation påträffades lokalt i ut-
rymmen där förutsättningarna var andra 
genom s.k. mikroklimat. En anpassning för 
dessa utrymmen behöver göras för att eli-
minera förutsättningarna för mögelpåväxt 
och skadedjur. Det gäller framför allt trapp-
uppgången till tornet där omfattande mögel 
och angrepp från trägnagande insekter syn-
tes. 
 
I samtliga utrymmen med heltäckningsmat-
tor fanns spår av skadedjur. Heltäcknings-
mattor är ett tätt material som inte tillåter 
fukt att ventileras bort i tillräcklig omfatt-
ning vilket ger goda levnadsbetingelser för 
skadedjur.  
 

En hel del borrmjöl från trägnagande insek-
ter syntes i på sina ställen. Framför allt gäller 
det på träinventarier som står direkt på gol-
vet och där fukten lokalt kan bli för hög. 
Även utrymmen bakom inredning och in-
ventarier är problematiska. Varm luft kon-
denseras mot kalla ytor och otillräcklig ven-
tilation gör klimatet gynnsamt för mögel. 
Dessa mikroklimat ger också goda betingel-
ser för skadedjur.  
 
Ett utrymme i tornet mellan tornvåningen 
och orgelläktaren är särskilt dåligt anpassat 
för förvaring. Utrymmet är fuktigt och kallt 
och ventilation saknas vilket också orsakat 
mögelpåväxt på de böcker som förvaras där. 
Utrymmet skulle må bra av en ventilat-
ionsöppning och bör inte i sitt nuvarande 
skick användas till förvaring. 
 
En del av de saker som förvaras i utrymmet 
kan sannolikt gallras ut. Exempelvis har 

svensk författningssamling utkommit i en 
mycket stor upplaga har därmed ett ringa 
kulturhistoriskt värde. I utrymmet förvaras 
även arkivhandlingar vilka bör gås igenom 
av arkivarie. Även textilier förvaras i utrym-
met. Inventarier av kulturhistoriskt värde 
och arkivalier bör omedelbart flyttas från 
utrymmet. Vid osäkerhet om vad som är 
skyddat som kyrkliga inventarier enligt Kul-
turmiljölagens 4 kapitel bör man samråda 
med antikvarie. 
 
 

Termer för prioritering 

Prio 1 anger akuta åtgärdsbehov. Observera att för att få KAE behövs ansökan om dispens att utföra åtgärden akut. 
Prio 2 bör göras snarast och bör hållas under uppsikt.  Åtgärd inom 3 år.  Ansökan om tillstånd och bidrag bör göras år 1. 
Prio 3 Icke akut åtgärdsbehov. Bör åtgärdas i samband nästa renoveringstillfälle. Ansökan om tillstånd och projektering utförs inom 5 år. 
Prio 0 Ingen åtgärd krävs av tekniska skäl.  
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

1. Exteriör     

1.1. Sockel Granit, huggna kvadrar. 
Skador noterade i samband 
med underhållsplan 2004 

På sockeln kring kyrkan 
finns allmänt en hel del 
fogbortfall. Fogen behöver 
lagas med utseende likt ur-
sprungligt och bruk med 
samma sammansättning. 

 

3 

1.1.1   Nedanför sockeln finns ett 
avjämnande murskift av 
småsten med mycket hålig-
heter. Denna murning bör 
lagas så att vatten inte 
tränger in i grundläggning 
och mur och orsakar skador. 

 

2 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

1.2. Markbeläggning  Plattor av granit. Skador 
noterades 2004. 

Ojämnheter behöver juste-
ras. 

 

3 

1.3. Trappor Trappor murade av granit-
block i bruk. Skador notera-
des 2004. 

Kyrkans tre fritrappor av 
granit har skador på fog, 
främst på västportalens 
trappa. Ojämn stensättning 
behöver justeras. 

 

2 

1.5.1   Vattenavrinningen är otill-
räcklig intill trappan till sak-
ristian. Fogbortfall, alg-
påväxt tyder på att det sam-
las en hel del fukt här. 

Se bild 1.1.1. 2 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

1.4. Källare Höga fuktnivåer och mögel-
doft konstaterades vid före-
gående u-plans upprättande. 
Lokalen har städats ut sedan 
2004. 

Inga skador eller mögeldoft 
kunde märkas. Dörr till ka-
loriferanläggningen går inte 
att stänga. Eventuellt bör 
dörren stå öppen för att ut-
rymmet ska ventileras bättre. 

 

0 

1.5. Fasader Spritputsade fasader avfär-
gade med ren Keim silikat-
färg. 

Fasaderna renoverades 
2004. Fasaderna är allmänt i 
gott skick. Endast mindre, 
lokala vittringsskador. Vitt-
ringen kan ha sin orsak i 
dålig vidhäftning redan vid 
målningstillfället. 

 

3 

1.5.1   En del rinningar finns i an-
slutning till solbänkarna or-
sakat av för litet språng från 
fasadmuren.   

 3 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

1.5.2 Fasader 
forts. 

 Vid långhusets nordvästra 
hörn syns en rödalg, troligt-
vis rödbrungrönalg, (Trento-
lophia Subspecies). Denna 
typ av alg anses inte kunna 
växa på silikatfärg varför 
silikatfärgen troligtvis vittrat 
i detta läge och blottar un-
derliggande KC-färg. 

 

3 

1.5.3   En putsskada finns i anslut-
ning till taket över västpor-
talen. Möjligen är vattenav-
rinningen otillräcklig här. 

 

2 

1.6.  Dörrar  Dörrblad täckta med betsad 
träpanel. Behandlade med 
någon typ av olja enligt un-
derhållsplan 2004.  

Underhåll behöver göras 
regelbundet. 

 3 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

1.7. Fönster Gjutjärnsfönster, svartmå-
lade. Brister fanns redan 
2004. 

Tätningsfog under karmar är 
bristfällig på sina ställen. 
Invändigt behöver bågarna 
målas om. Utvändigt nor-
malt underhållsbehov. 

 

3 

1.7.1   Fönsterbågar behöver målas 
om framför allt invändigt. 

 

2 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

1.7.2 Fönster 
forts. 

Källare: träfönster brunmå-
lad fönsterbåge. Äldre be-
slag, möjligen ursprungliga. 
Klarglas.  

Fönsterbågen behöver målas 
om. 

 

2 

1.7.3 Ljud-
luckor 

Ljudluckor av brunmålad 
träpanel, invändigt omålade. 
Droppnäsa av trä finns ut-
vändigt.   

Normalt underhåll i form av 
målningsbehandling behö-
ver utföras.  
 

 

3 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

1.7.4 Ljud-
luckor 
forts 

 Ett hål finns i träpanelen till 
södra ljudluckan. 

Se bild 1.7.3. 2 

1.8. Tak Taket omlagt 2004 med ny 
galvaniserad skivplåt i halv 
plåts förskjutning på ny 
underlagspapp (Mataki, MB 
350). Taket är avfärgat med 
järnoxidröd Noxyde 2004. 
Vid ommålning av yttertaket 
påpekades risken att denna 
färgtyp kunde torka sönder 
och spricka. 

På nära håll ser färgen ut att 
släppa på ståndfalsarna vil-
ket ger fukt möjlighet att 
tränga in i falsarna och or-
saka läckage. Eftersom fär-
gen är så tät kan korrosion 
bildas under färgskiktet utan 
att färgskiktet i sig släpper. 
Underhållsbehoven kan där-
för vara större än vad som 
syns. 

 

1 

1.8.1   I takanslutningen mellan 
sydportalens fronton och 
långhusets takfall finns 
mycket algpåväxt. 

 

3 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

1.8.2 Tak 
forts.  

 Åskledaren är ansluten till 
jordankarna vilka behöver 
fästas bättre. Funktionen 
bör kontrolleras. Åskledaren 
är monterad till stuprör som 
tidigare varit av koppar. 
Dessa är numera utbytta till 
fabriksmålad plåt och där-
med inte ledande. Jordan-
karna behöver fästas med 
längre spett. 

 1 

1.9. Vattenavledning Vattenavledningssystem av 
kopparplåt. 

Efter stöld har flera stuprör 
bytts till brunmålad plåt. Vid 
framtida renovering bör 
man utvärdera om återgång 
till koppar kan vara aktuellt. 
Alternativt kan stuprören 
vitmålas. 

 3 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

2. Allmänt interiör Väggar målade med emuls-
ionsfärg, organisk färgtyp till 
bröstningshöjd.  

Uppfräschningsbehov finns. 
Väggarna är mycket smut-
siga.  

 

3 

2.1  Innerfönster Inga kondensproblem note-
rade 2004. 

En del kondens märktes 
mellan innerbåge och ytter-
båge vid besiktningstillfället. 
Enligt vaktmästare upplever 
man inte problem med kon-
dens. Möjligen behöver tät-
ning utföras på en del föns-
ter. 

 

3 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

2.1.1 Inner-
fönster forts. 

 En del rinningar finns från 
fönsterfallen orsakat av 
kondens från fönster. Kon-
dens kan behöva samlas upp 
i någon form av kondens-
rännor. 

 

3 

2.2 Ytskikt  Allmänt i hela kyrkan har 
eldragningar inte målats in i 
väggfärgen. 

 

3 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

2.3 Väggar  Allmänt finns problem med 
termodiffusion orsakat av 
den heta luften från kyrkans 
eluppvärmda radiatorer.  

 

3 

2.4 Golvmattor   Heltäckningsmattorna är 
allmänt mycket slitna och 
behöver ersättas med ett 
mer diffusionsöppet materi-
al.  

 

2 

3. Vapenhus torn 
vån 1 

Väggar målade eventuellt 
med emulsionsfärg samt till 
bröstningshöjd med någon 
typ av organisk färg. Brister 
fanns 2004. 

Färgskikt i behov av upp-
fräschning. 

 3 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

3.1 Ytterdörr väs-
ter 

Målade snickerier Omfattande färgflagning på 
ytterdörr. Ommålning be-
hövs. 

 

3 

4. Kyrksal  Trägolv brädor i bänkkvar-
ter, omålade 

Syllen till bänkgolvet behö-
ver justeras.  

 3 

4.1 Golv  Victoriaplattor/ cementmo-
saikgolv 

Cementgolvens fogar behö-
ver göras om/kompletteras.  

 3 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

4.2 Trävalv Innertak. Tredelat brädvalv 
fogat till takstolarnas under-
sidor. Takstolarna delvis 
synliga.  

Brädvalvet ser ut att vara i 
gott skick. Noggrannare be-
siktning bör göras exempel-
vis i samband med invändig 
renovering, framför allt ta-
kets stomme förankrad i 
mur och trävalvets ovansida. 
Skador i putsen intill inner-
taket över orgelläktaren kan 
tyda på läckage.  

 2 

5. Kor  Glasmålningen i koret har 
en del spruckna glas. Fönst-
ret behöver ses över av kon-
servator. 

 

2 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

5.1 Tegelvalv  Innertak. Murat ribbvalv, 
putsat och vitmålat.  

Gott skick. Valvens ovan-
sida ej besiktigade. Valven 
behöver rengöras. 

 

3 

6. Sakristian Mögellukt noterades vid 
upprättandet av förra un-
derhållsplanen. Detta har 
sedan åtgärdats genom städ-
ning.   

Ytskikt behöver förnyas. 
Ingen dålig lukt noterades 
vid besiktningstillfället. 

 3 

6.1 Väggar  Putsade vitmålade väggar Putsavfall finns på innerväg-
gar i sakristian. Skadorna 
kan ha sin orsak i höga 
fuktnivåer i murarna. Ut-
vändigt kan vattenavrinning 
behöva kontrolleras. 

 

3 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

6.2 Forts sakristia 
väggar 

 Mögel och skadedjur påträf-
fades bakom tavlorna mot 
ytterväggen. 

 

1 

7. Arkiv (förråd 
korets södra sida) 

Kraftig mögellukt noterades 
vid upprättandet av förra 
underhållsplanen. Detta har 
sedan åtgärdats genom städ-
ning.   

Ytskikt behöver förnyas. 
Ingen dålig lukt noterades 
vid besiktningstillfället 

 3 

8. Vindfång söder Innertak av trä, putsade må-
lade väggar.  

Ytskikt behöver förnyas. 
Flagnande färg finns på in-
nertaket. Eventuellt läckage 
från yttertak bör kontrolle-
ras närmare.  

 

3 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

9. Orgelläktare Linoleummattor. Åtgärds-
behov noterade 2004. 

Linoleummattor slitna och 
har gått upp i fogarna. 

 

3 

9.1 Barnrummet 
bakom or-
geln. 

 Inga åtgärdsbehov notera-
des. Utrymmet används till 
förvaring. 

 - 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

10. Trappuppgång 
torn 

Trappa av trä. Omålade sätt-
steg.  

Trappnosarna till torntrap-
pan behöver lagas. Borrmjöl 
från aktiva trägnagande in-
sekter finns. 

 

2 

10.1 Väggar 
trappuppgång 

Trappuppgång torn: Putsade 
och målade väggar.  

I trappan till tornvåningen 
finns saltvittring och mögel-
påväxt mot västra ytterväg-
gen. Detta tyder på höga 
fuktnivåer och dålig ventilat-
ion. 

 

2 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

11. Förråd torn-
trappa 

 I förrådet vid trappan till 
tornvåningen påträffades 
mögel. 

 

2 

12. Torn - övre vå-
ningar 

Klockvåning: oputsade väg-
gar med breda kvastade fo-
gar. 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

12.1 Föns-
tersmygar, 
fogar 

 Fönstersmygar i tornets 
övre våningar, ljudluckor 
behöver putslagas och tätas 
från inträngande fukt. Fog-
ning väggar i gott skick.  

 

2 

13. Tornvind, spira  I tornets övre våning samt 
tornspiran fanns mycket 
flugor. Angreppen bör sane-
ras av skadedjursbekämpare. 
Orsaken till flugorna bör 
undersökas då de orsakar 
mycket nedskräpning i tor-
net. En hel del insektsan-
grepp i form av or eller lik-
nande finns i tornets övre 
våningar.  

 

1 

14. Vind långhus Isolerat med mineralulls -
mattor 

Valvens ovansida och nedre 
takstolsdelar ej kontrolle-
rade. Bör besiktigas i sam-
band med nästa renovering. 

 2 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

 
 
15. Tekniska system 

    

15.1 Styrsy-
stem 

Ett styrsystem installerades 
2013. 

Inga anmärkningar.  - 

15.2 VA-
system 

 Inga anmärkningar.  - 

15.3 Venti-
lation 

 Problem med bristfällig ven-
tilation finns i några av kyr-
kans utrymmen, se under 
respektive rubriker. 

 2 

15.4 Värme-
system 

Äldre panelradiatorer samt 
bänkvärmare och fönster-
värmare för direktverkande 
el. Värmekällorna sannolikt 
från 1950-talet. 

Värmekällorna är av äldre 
modell och behöver bytas 
ut. Åtgärdsbehov från 2004 
kvarstår. 

 

3 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

15.5 Bänk-
värmare 

Värmeskydd i form av eter-
nitplattor har monterats bort 
från bänkarna sedan föregå-
ende underhållsplan upprät-
tades.  

En del eternit finns ännu 
kvar och bör tas bort vid 
kommande renovering av 
värmesystemet. 

 

3 

15.6 Belys-
ning 

 Takkronornas, och övriga 
armaturers, tekniska status 
bör kontrolleras vid kom-
mande renovering. 

 3 

15.7 Elsy-
stem 

 Anmärkningar från 2004 
kvarstår. Noggrann besikt-
ning och genomgång av 
kyrkans elsystem bör göras i 
samband med nästa inre 
renovering. 

 3 

16. Tillgänglighet     
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

16.1 Entréer   Västra entrén är svår att till-
gängliggöra och är inte att 
betrakta som ett lätt avhjälpt 
hinder enligt Boverkets rikt-
linjer. Entrén från söder kan 
kompletteras med fast ramp. 
Idag finns en lös ramp som 
läggs fram vid behov. 

 3 

16.2 Vindar 
 

 Tillgänglighet i form av ste-
gar och gångbryggor behövs 
på vinden. 

3 

17. Fast inredning     
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

17.1 Inred-
ning allmänt 

 Allmänt finns en hel del 
torksprickor och färgflag-
ning på kyrkans inventarier 
av trä. 

 3 

17.2 Predik-
stol 

 Omfattande färgflagning 
finns invändigt i prediksto-
len. 

 

2 

17.2.1   Skada finns på en av änglar-
na på predikstolskorgen 

 

3 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

17.3 Altare  Altare av trästomme med 
spegelfyllningar. Ihåligt och 
står mot yttervägg.  

Mögellukt fanns bakom alta-
ret och borrmjöl från 
trägnagande insekter syntes. 
Fukt från altarets insida be-
höver ventileras bort. 

 

2 

17.4 Knäfall Knäfall av trä med tygklätt 
knäfall 

Knäfallet är smut-
sigt/fläckigt. 
 

 

 

3 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

17.5  
Dopfunt 

Gjuten cement  Dopfunten är fläckig och en 
del avslag finns. Dopfunten 
behöver rengöras och even-
tuellt lagas av konservator. 

 

 

3 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

17.6 Bänkar Öppna bänkar av trä. Spe-
gelfyllningar i ryggpartierna. 
Täckmålade i turkos, tegel-
rött och grått.  Bänkarna har 
tidigare varit målade i brun 
träådring. 

Färgskikt behöver förnyas. 

 

3 

18. Inventarier     
18.1 Textilier 

allmänt 
 Förvaringen för textilierna 

är väl anpassad och inga 
skador orsakade genom fel-
aktig förvaring kunde kon-
stateras. Skadorna bedöms 
vara åldersrelaterade med 
undantag av ett bårtäcke. 

 0 

18.2  
Bårtäcke 

Svart ylle med vita brode-
rier. Bårtäcket låg vid be-
siktning i förrådet söder om 
koret. 

Angrepp orsakade av skade-
djur syns på bårtäcket. 
Bårtäcket bör få annan, an-
passad, förvaring. 

 

1 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

18.3 Textilier Allmän kommentar om för-
varing. 

Risk för skador från skade-
djur finns när antependierna 
hänger på altarna då dessa 
ligger an mot heltäcknings-
mattan där skadedjur trivs. 
Skadeinventering för respek-
tive textil se sist i bilagan.  

 1 

18.4 Karl 
XII:s bibel 

Läderband. Verkar ha kon-
serverats vid något tillfälle. 
Förutom insektsangrepp i 
gott skick. 

Någon form av aktiva in-
sektsangrepp syntes på Karl 
den XII:s bibel. 

 

1 

18.5 Dörr i 
vapenhus 

 Dörren slår mot hängare vid 
västra väggen vilket kan or-
saka skador på dörren. Nå-
gon form av skada från in-
sekt eller klimatrelaterat syn-
tes på sina ställen. Dörren 
bör besiktigas av konserva-
tor och åtgärdsprogram tas 
fram. 

 

1 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

18.6 Äldre 
inventarier 
tornkammare 

 Inventarierna behöver få 
annan förvaring. Angrepp 
av trägnagande skadedjur 
finns. 

 

1 

18.7 Inven-
tarier i ut-
rymme vid 
torntrappa 

 Inventarierna behöver gås 
igenom och sorteras samt 
flyttas till mer anpassat för-
varingsutrymme. 

 

1 
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Byggnadsdel Teknisk uppbyggnad och 
kommentar 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

18.8 Kruci-
fix, vägg kyr-
korum 

 På krucifixet finns torkska-
dor och färgbortfall i 
färgskiktet. Krucifixet behö-
ver besiktigas av konserva-
tor och åtgärdsprogram tas 
fram. 

 

1 

18.9 Mäs-
singkandelab-
rar 

Sjupipiga kandelabrar av 
mässing från 1907. Spår av 
lagningar.  

Eventuellt förgyllda. An-
frätta och fläckiga. Möjligen 
orsakade av fukt som kon-
denseras på metallen. Ljus-
stakarna bör förvaras torrt.  

 1 

18.10  Altarljusstakar av malm två 
st.  

Ena ljusstaken har en skada 
på foten.  

 3 

 



 

Bilaga 1: Åtgärdsbehov 
 

Bilaga 1:32 | Röke kyrka – underhållsplan 2016 

Textilier skadeinventering 

Mässhakar 
1 Mässhake i svart ylle med foder av svart bomull. I gott skick. 
2 Mässhake från år 1921. Något nött samt hål. Används ej längre.  
3 Mässhake från år 1924. Utförd i vitt siden med foder av vit bomull. Dekoren är utförd med upphöjt guldbroderi. Fläckig och nött. 

Används ej längre.  
4 Mässhake från år 1924 av röd sammet med foder av violett bomull. Något nött. 
5 Mässhake från 1956. Av grön sidendamast med infällda partier av vitt ripssiden. I gott skick. 
6 Mässhake från 1964 av vitt ylle med dekor i form av broderier i rött och blått silke. Några vinfläckar som inte går bort i tvätt. I öv-

rigt i gott skick.  
7 Mässhake från år 1975 av violett ylle med foder av violettsiden. Dekoren är utförd med broderier i vitt, rosa och gult silke med 

guldtråd. I gott skick. 
 

Antependier och altarbrun 

1 Antependium av röd sidendamast med mönster av kronor. Ok skick.   
2 Antependium från år 1964 av violett ylle. Ok skick.   
3 Antependium från år 1976 av svart yllerips. Ok skick.  
4 Vitt antependium av ylle utan dekor. Mindre fläckar och några mindre hål.  
5 Altarbrun med broderat motiv. Märkt SSKT 1950 SBS. Sliten och fransig i vänstra kanten. I övrigt i gott skick.  
6 Antependium av grönt linne utan dekor. Mindre hål finns i nederkant. I övrigt i gott skick.  
7 Vitt antependium till dopaltare med broderat motiv. Märkt SSKT SBS 1950. Hänger ned för långt på golvet och släpar i detta.  

8 Antependium till altare sakristian. Rött silke med broderat kors i gult och metalltråd. Längst ned finns en bård och en frans.  

Stolor 
1 Svart stola. Gott skick.  
2 Grön stola från 2009. Gott skick.  
3 Röd stola av silke. Gott skick.  
4 Lila stola. Gott skick.  
5 Grön stola av silke. Fransig och sliten.  
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6 Vit stola av ylle med silverband. Fläckig.  
7 Svart stola av ylle. Gott skick.  
8 Vit stola av linne. Gott skick.  

 

Kalkdukar och bursor 
1 Vit kalkduk av silke med guldbroderade bokstäver IHS. Fläckig baksida.  
2 Kalkduk av grönt siden täckt med knypplad genombruten spets. Gott skick.  
3 Lila kalkduk av ylle med vävt motiv i form av kristusmonogram. Gott skick.  
4 Lila kalkduk av sammet med guldkantband. Gott skick. 

 

Predikstolskläde 
1 Rött silke med broderat motiv i form av en lyra i guldbroderi. Används ej längre. Hål och något smutsig. 

Matta 

1 Kormatta, vävd röllakan av ylle. Märkt RD 1971. Gott skick.  

Övriga textilier  

1 Svart täcke till knäfallet av ylle. Gott skick. 
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Tidplanering åtgärder 

Aktivitet År 1 Inom 3 år Inom 10  

Utvändig renove-
ring 

  Översyn av fönster, lagning 
fogar sockel, justering trappor, 
lagning putsskador, eventuellt 
målningsbehandling fasader. 
Åtgärd vattenavrinning sydpor-
tal.  

Sockel  Lagning murning nederst på 
sockel. Åtgärd för vattenavrin-
ning vid trappa till sakristian. 

 

Yttertak Plåt Noggrannare besiktning av ta-
ket bör göras för att fastställa 
plåtfalsarnas status. 

Eventuell åtgärd vid behov.   

Åskledare Fästning jordankare   
Tillgänglighet   Projektering för tillgänglighet 

på vind och vid entré. 
Invändig renovering Borttagning av heltäcknings-

mattor. 
 Komplettering golvets fogar 

Putslagning, ommålning yt-
skikt, väggar och tak.  
Komplettering med filter mot 
termodiffusion till radiatorer. 
Justering golvsyll bänkkvarter. 

Torntrappa  Utredning av klimatet i torn-
trappan och dess utrymmen. 
Behandling mot trägnagande 
insekter. 

Ommålning av väggar med 
diffusionsöppen färgtyp. 

Glasmålningar  Besiktning av glasmålning av 
konservator/fackman. 
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Tidplanering åtgärder 

Aktivitet År 1 Inom 3 år Inom 10  

Förvaring torn-
trappa 

Mögelsanering. Utrensning av 
inventarier mm från förva-
ringsrummet i trappan. 

Eventuell åtgärd för ökad ven-
tilation i utrymmet. 

 

Sakristia Mögelsanering. Omhängning 
av tavlor med distans från 
vägg.  

  

Tornkammare vån 
2, 3 

Behandling mot flugor. Utred-
ning av klimat. 

Tätning av fönstersmygar och 
ljudluckor. Målningsbehandling 
ljudluckor.  

 

Tekniska installat-
ioner 

  Översyn/renovering i samband 
med nästa renoveringstillfälle. 

Kyrkvind   Förbättrad tillgänglighet på 
vind. 

Klimat torntrappa  Kontroll av klimat och åt-
gärdsprogram för ökad venti-
lation. Ansökan KAE. 

 

Förvaring torn-
trappa 

Sanering av förråd som inte 
bör användas till förvaring.  
Utrensning i samråd med an-
tikvarisk expert.  

  

Fasta inventarier  
 

Sanering trägnagande insekter.  Förnyande av ytskikt.  

Krucifix  Besiktning av målerikonserva-
tor, framtagande av program 
för ommålning/konservering i 
samband med inre renovering. 

Ommålning/konservering in-
ventarier. 
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Tidplanering åtgärder 

Aktivitet År 1 Inom 3 år Inom 10  

Järnbeslagen dörr Besiktning av konservator. Framtagande av åtgärdspro-
gram och ansökan om KAE. 

Konservering. 

    
Karl XII: s bibel Besiktning av konservator, ev. 

sanering av insektsangrepp. 
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Bilaga 2: Checklistor (checklistan är en kopia från underhållsplanen 2004) 
Byggnadsdel  Punkter att kontrollera  Intervall  Underhållsinstruktioner Egna anteckning-

ar 
Besiktnings-
datum 

Yttertak • Läckage 
• Färg på plåt 

1 ggr/år Eventuellt läckage åtgärdas. Tecken på 
flagande färg anmäls till entreprenör. 

  

Fasadputs • Sprickbildningar 
• Putsnedfall 
• Bom 
• Missfärgningar och 

algpåväxt 

1 ggr/år Dokumentera sprickor och skador. Vid 
behov kontakta sakkunnig för skadeana-
lys och råd. 

  

Avvattning • Löv och annat skräp i stånd-
rännor och stuprör. 

• Infästningar och skarvar 

1 ggr/månad 
under hösten. I 
övrigt vid be-
hov. 

Rensa rännor och rör och täta eventuella 
läckage i skarvar. 

  

Plåtavtäckning • Bucklor i plåt samt otäthet 
• i skarvar, särskilt i anslut-

ningar mellan yttertak och 
fasader. 

• Övriga skador 

1 ggr/år Otätheter åtgärdas snarast. Bucklor hålles 
under uppsikt, vid behov kontakta 
plåtslagare för skadebedömning och åt-
gärdsförslag. 

  

Fönster  • Tätning mellan järnkarm 
och murverk 

• Skadade falsar 
• Kondens 
• Trasigt glas 
• Korrosion 
• Färgflagning 

Översyn av 
tätning 
var femte år. I 
övrigt vid be-
hov. 

Rostskyddsbehandling och målning bör 
utföras var 10-20 år. Underbehandling, 
rost borstas bort med stålborste, behand-
ling med blymönja och målning med olje-
färg alternativt med rostskyddsfärg. 

  

 
  



 
 

Bilaga 2:2 | Röke kyrka – underhållsplan 2016 

 
Byggnadsdel  Punkter att kontrollera  Intervall  Underhållsinstruktioner Egna anteckning-

ar 
Besiktnings-
datum 

Dörrar/portar • Tätning mellan karm 
och murverk samt vid 
tröskel. 

• Kontroll av gångjärn, 
låsanordning etc. 

• Rötskador och sprickor 
i karm och dörrblad. 

• Färgflagning. 

Vart femte år. 
I övrigt vid 
behov. 

Kontrollera frigång och låsanordningar 
och justera vid behov. Kontrollera utsida 
och dörrarnas nederkant efter eventuella 
rötangrepp. 

  

Ljudluckor • Täthet mellan karm 
och murverk. 

• Luckornas Stängning 
kontrolleras. 

Regelbundet 
flera gånger 
per år 

Kontrollera att ljudluckorna går att stänga 
och öppna. Åtgärda eventuell otäthet. 

  

Vindar • Läckage genom taket 
• Skadedjursangrepp 
• Ventilation, kondens 

Ofta och re-
gelbundet all-
tid efter kraf-
tiga skurar och 
storm 

Läckage åtgärdas 
omgående. Fukt- och 
rötskadade delar bör bytas 
snarast. 

  

Väggputs • Sprickbildningar 
• Putsvittring 
• Putsnedfall 
• Bom 
• Skadedjursangrepp 

Vart 5:e år Dokumentera sprickor och skador. Vid 
behov kontakta sakkunnig för skadeana-
lys och råd. 

  

Dekormålning • Putsnedfall 
• Sprickor 
• Flagning 
• Fuktfläckar/ 
• Missfärgningar 

1 ggr/år  
Kontroll av 
målerikonser-
vator vart 5:e 
år eller vid be-

Rengöring får ej ske med vatten eller ren-
göringsmedel. Vid flagning bör sakkunnig 
inkallas för att avgöra om fästning eller 
kompletteringsmålning bör 
utföras. 
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• Blekning 
• Smuts/spindelväv 

hov 

Golv • Öppna fogar 
• Skadade golvplattor 

1 ggr/år Öppna fogar fylles med bruk. Skadade 
plattor bytes ut mot likvärdiga. 

  

Predikstol, me-
deltida träport, 
altaruppsats, 
triumfkrucifix 

• Smuts och damm 
• Sprickbildning 
• Färgflagning 
• Mekaniska skador 
• Skadedjursangrepp 

Regelbundet. 
Vid skador 
kontaktas kon-
servator 

Städning. Försiktig damning genom torra 
metoder med damvippa. Dammtrasa kan 
slita loss lösa färgskikt 

  

Övriga träin-
ventarier 

• Smuts och damm 
• Sprickbildning 
• Färgflagning 
• Mekaniska skador 
• Skadedjursangrepp 

1 ggr/år Städning regelbundet med torra metoder.    

Textilier • Förvaring 
• Mekaniska skador 
• Missfärgning 
• Smuts 
• Skadedjursangrepp 

1 ggr/år Besiktning vid uppkomna skador.   

Kyrksilver och 
övriga 
metallföremål 

• Missfärgningar 
• Smuts- och fettfläckar 
• Bucklor och hål 
• Korrosion 

1 ggr/år Se över förvaring och rengöring 1 ggr/år 
och vid behov. Vid skador kontakta sil-
versmed.  

  

Ljuskronor av 
mässing 
(malmkronor) 
samt ljusstakar 

• Bucklor 
• Smuts 
• Upphängningsanord-

ning 

1 ggr/år Smuts borttages försiktigt. Upphängning-
en kontrolleras årligen. Skador åtgärdas 
av metallkonservator. 
 

  

VA-system • Ståndrännor och stup- På hösten före 
och 

Rensa för att förhindra breddning och 
stopp i rör. 
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rör  efter lövfäll-
ning. 
 

 

Ventilation • Kondensbildning på 
fönster 

Regelbunden 
kontroll. 

Förbättring av luftning skall åtgärdas ge-
nom öppning i innerfönstret. Därefter 
skall fönstren synas kontinuerligt för att 
kontrollera att kondens ej uppstår. 
 
 

  

Uppvärmning • Uppvärmningskostna-
der 

• Tidur och reglercentral 
visar rätt värde 

 

Vid övergång 
till 
sommar-
tid/vintertid 
 

Värmeförbrukningen skall kontrolleras 
årsvis. 
 

  

Elförsörjning • Godkänd elrevision 
• Automatsäkringar 

1 ggr/ 6 år 
1 ggr/månad 
 
 

Gör felsökning vid behov.   
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Regionmuseets E-rapportserie 2016 

Kulturmiljö 
 

1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 

2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015 

3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 

4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 

5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 

6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 

7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 

8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 

9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 

10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 

11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 

12. Underhållsplan Röke kyrka, Röke sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 



 

 


