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Sammanfattning av utförda åtgärder
Röke kyrka har under 2017 genomgått en inre renovering av framförallt ytskikt. I
kyrkorummet har takets polykroma bemålning delvis återskapats, väggarna har
rengjorts och målats och bänkarna har fått ny färgsättning. I kyrkorummets bakre
del har ett pentry byggts i syfte att kunna servera kyrkkaffe i anslutning till guds-
tjänst. I vapenhuset har golvet fått en ny, gjuten yta och en innerdörr av glas har
monterats vid huvudentrén för att avhjälpa kallras och drag.

Administrativa uppgifter
Objekt Röke kyrka
Socken Röke socken, 1110
Kommun Hässleholm kommun
Län Skåne
Länsstyrelsens beslut 2014-07-14, 433-16806-2014

2017-07-12, 433-10834-2017
Regionmuseets dnr K12.30-302-14
Beställare Tyringe pastorat
Projektledare/arkitekt Mikael Forsberg, Itark Arkitektkontor AB
Entreprenörer

Bygg Mur och Byggtjänst Österlen AB
Måleri Målerifirman Sture Persson AB

Antikvarisk medverkande Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i
Skåne genom Åsa Eriksson Green

Genomförandetid maj 2017 – oktober 2017
Slutbesiktning 2017-10-20
Rapport granskad av Emelie Petersson

Historik med relevans för ärendet
År 1905–1906 ersattes Röke medeltida kyrka med ursprung i 1100-talet, med da-
gens kyrkobyggnad. Under 1800-talet växte befolkningarna snabbt i socknarna
och många kyrkor byggdes till med syfte att rymma de allt större församlingarna.
På många medeltida kyrkor ser man proportionellt mycket stora utbyggnader i
form av enkla korsarmar, så kallade nykyrkor. På andra platser revs de små me-
deltida kyrkorna och ersattes med nya. Vid 1900-talets början hade man börjat
uppmärksamma de kultur- och konsthistoriska värden som gick förlorade vid
dessa rivningar och kyrkan i Röke var den sista medeltida kyrkan att rivas och
ersättas i Skåne. Rivningsmaterial från den medeltida kyrkan ska ha använts för
att bygga den nya. Den nya kyrkan kom att uppföras i tidstypisk nygotisk stil med
spetsformade fönster- och dörröppningar, en form som återkommer i interiörens
i triumfbågen och på orgelläktaren.
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Kyrkorummet dekorationsmålades i tidens anda med kvaderimiterande bemål-
ning på de putsade väggarna. Vid undersökning av färglagren under entreprena-
den 2017 har det visat sig sannolikt att hela kyrkorummet hade denna typ av be-
målning. Grundfärgen var en beige-brun kulör på vilken rödbruna kvaderränder
målats, sannolikt med limfärg eftersom färgen idag är mycket skör. En bröstning
var målad i en mörkbrun kulör. I kortaket återfanns en anteckning av måla-
ren/målarna som färdigställde kyrkan 1906. Tyvärr är namnen idag oläsliga. In-
nertaket består än idag av panel indelad i fack med hjälp av listverk. Takstolarna
är öppna nästan ända upp i taknocken och mycket dekorativt utformade med
fasade kanter, hålkäl, rundstavar m.m. Den rika och påkostade snickarglädjen för-
stärktes av en polykrom färgsättning som vid undersökningar visat sig bestå av
tre kulörer: en mycket ljus beige kulör på de större ytorna med kontrastkulörer i
en stark grön respektive en stark röd kulör. Dessa kulörer har använts systema-
tiskt för att framhäva takkonstruktionen. I vård- och underhållsplanens historik
anges att kyrkbänkarna byttes under 1950-talet. Detta är sannolikt inte fallet om
man jämför äldre fotografier av kyrkorummet och bänkarna med dagens bänkin-
redning. Däremot är det möjligt att bänkarna fick en ny färgsättning vid tillfället.
När den senaste polykroma bemålningen, med moderna färgtyper tillkommit är
okänt. Underliggande färglager visar på en ådringsmålad ekimitation som sanno-
likt är den ursprungliga bemålningen.

Ett tidigt fotografi från Röke kyrka där den karaktäristiska och tidstypiska kvadermålningen framträder tydligt. Man
kan också se att taksnickerierna hade flera kulörer.
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Utförda åtgärder
Väggar och putsade tak
Samtliga putsade väggar och takytor i vapenhus, kyrkorum, kor, sakristia och för-
råd söder om koret har rengjorts med torr metod. De äldsta färgskikten som
framkom i kyrkorummet var den kvadermålning som syns på föregående sida,
sannolikt med en mörkbrun kulör. Grundfärgen var beige och kvaderränderna
gjorda med en brunröd kulör. Sannolikt var båda färgerna limfärger. Målningsres-
terna var mycket sköra. I korvalvet var den underliggande kulören mörkt blå. En-
ligt äldre församlingsmedlemmar har korvalvet varit bemålat med stjärnor på den
blå bottenfärgen. Inga stjärnor hittades vid undersökningen. Senare färglager vi-
sade sig vara en emulsionsfärg till två meters höjd och därovan en färgtyp som
påminde om sandkalk. Väggar och putsade tak målades nu med Wibo emulsions-
färg i kulör NCS S 0505-Y30R, en ljust gul kulör. Väggarna i sakristian och förrå-
det söder om koret målades med samma färgtyp i vit kulör.

Tak
Det panelklädda innertaket med synliga takstolar var målat i en heterogen gråvit
kulör, av okänd färgtyp, men med största säkerhet en modern dito möjligtvis se-
dan 1950-talets renovering. När taket rengjordes genom skrapning dök underlig-
gande polykromt måleri upp. De panelklädda, stora ytorna har sannolikt varit
laserade i en ljust ockragul kulör, möjligvis gäller detta även takstolarna. Listverk,
takstolar, takstolstassar med konsoller och andra detaljer i snickeriet har fram-
hävts och förstärkts genom en polykrom bemålning i grön och röd kulör. De
panelklädda takytorna målades med Wibo emulsionsfärg i en ljus gråvit kulör,
NCS S 1002-Y. Den polykroma bemålningen återskapades med alkydoljefärg i
röd och grön kulör, NCS S 4050-Y70R respektive NCS S 4030-G50Y.

Fönster
Fönsterbänkarna målades med emulsionsfärg i grå kulör, NCS S 3005-Y50R.
Gjutjärnsfönstren har skrapats och målats med Beckers alkydbaserade Metall-
grund och täck i svart kulör.

Bänkar
Det äldsta färgskiktet på bänkarna förefaller ha varit en mörkbrun ekådring,
samma bemålning har sannolikt även funnits på dörrarna i kyrkorummet. Sedan
1950-talet har bänkarna varit täckmålade. Den senaste bemålningen var gjord i en
modern färgtyp. Bänkgavlarna var målade i blå kulör, rygg och sits i grön kulör,
fyllningarna i ryggstöden var marmorerade och därtill fanns rödmålade accentde-
taljer. Efter skrapning och rengöring provmålades bänkarna i olika kombinationer
av rött, blått och förgyllda kulörer. Eftersom taket fått en helt annan framtoning
önskade man en lugnare färgsättning på bänkarna än tidigare. Slutligen grundades
bänkarna och målades med alkydoljefärg i en blå kulör, NCS S 6010-R90B, med
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röda accenter med samma färgtyp, kulör NCS S 4050-Y70R, på gavlarnas över-
och sidostycken.  Fotstöden målades med en slittålig lackfärg från SCANOX i
samma blå kulör som bänkarna.

Altarringen
Altarringen har målats i samma kulör som tidigare med alkydoljefärg från Jotun,
kulör NCS S 3502-B.

Orgelläktare
Orgelläktaren var huvudsakligen målad i en gråblå kulör, med förgyllda detaljer.
Pelarna som läktaren vilar på var marmorerade på samma vis som bänkarnas
ryggfyllningar. Läktaren och läktarunderbyggnaden med pelare målades nu med
alkydoljefärg från Jotun i en ljust grå kulör NCS S 3502-B. Befintliga förgyllning-
ar behölls och mindre detaljer på läktarbalustraden har målats med guldfärg för
att framhäva den arkitektoniska uppbyggnaden. Orgelns monokroma grå bemål-
ning samt bänkarna på orgelläktaren har målats med alkydoljefärg från Jotun i grå
kulör, NCS S 2002-Y.

Dörrar
Dörrarna invändigt var tidigare målade i två grå kulörer. Dessa har målats om likt
befintligt med alkydoljefärg från Jotun i kulör NCS S 3502-G och 2002-Y.

Kororgel
Församlingen har fått tillstånd att avyttra sin kororgel. Vid slutbesiktningen var
den fortfarande placerad i kyrkans kor.

Under orgelläktaren
Pentry
I kyrkorummets nordöstra hörn, i anslutning till orgelläktaren har ett pentry
byggts. Kyl, spis och övrig inredning har dolts i ett skåp med dubbla dörrar som
täcker pentryfronten. Skåpet är utformat för att likna textilskåpen som sedan tidi-
gare funnits i kyrkan.

Textilskåp
Två befintliga textilskåp som tidigare stod under orgelläktaren i söder, har fått ny
placering. Det höga skåpet står norr om entrén till kyrkorummet, under läktaren.
Det låga skåpet har byggts in i den bakre bänkraden i norra bänkkvarteret. I an-
slutning till textilskåpet har golvet i bänkkvarteret sänkts i nivå med det plattlagda
golvet. Åtgärderna har syftat till att frigöra plats under läktarens södra del för
bord och stolar så att församlingen, med praktisk lösning i pentryt, kan hålla
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kyrkkaffe på plats i kyrkan efter gudstjänst. Samtliga skåp har målats med alkydol-
jefärg från Jotun ljust grå kulör, NCS S 2002-Y.

Vapenhuset
Trapplopp och trappräcken har målats i befintlig kulör med alkydoljefärg från
Jotun, kulör NCS S 2002-Y. Den äldre heltäckningsmatta som var limmad till det
gjutna golvet var hårt smutsad och sliten. Mattan togs bort och istället har golvet
fått en yta av flytspackel. Kyrkans västport i vapenhuset var otät och man har haft
problem med kallras och drag in i kyrkorummet. Ytterporten har tätats med tät-
ningslist av gummi. En modern innerdörr med stålkarm och dubbla dörrblad har
monterats innanför ytterporten. Dörrbladen är glasade med ramverk av stål. Stå-
let är fabriksmålat i grå kulör.

Övrigt
Kyrkans södra portar har justerats och tätats. Utvändigt har portar och ljudluckor
behandlats med kokt linolja, balsamterpentin och svart linoljefärg.

Iakttagelser under restaureringen
Inga övriga iakttagelser har gjorts.

Avvikelser från arbetshandlingar
Samtliga avvikelser och tillägg till handlingarna är gjorda i överenskommelse med
länsstyrelsen och medverkande antikvarie.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder
Röke kyrka har i och med genomförda åtgärder fått förnyade ytskikt. Pentry och
frigörande av utrymme möjliggör diversifierad användning av kyrkorummet. De
ändringar som gjorts av färgskikt har utgått från rummets egen historia. På det
viset har Röke kyrkas historia lyfts fram och fungerat som en tillgång och inspi-
rationskälla för åtgärderna. Samtliga åtgärder har genomförts varsamt med stor
respekt för byggnadens kulturhistoriska värde.

Övriga handlingar med relevans för ärendet
2014-06-01 Förfrågningsunderlag, Itark Arkitektkontor AB
2014-07-15 Länsstyrelsens tillstånd invändig målning
2017-03-20 Förslag till ytterligare åtgärder, Itark Arkitektkontor AB
2017-04-27 Protokoll BM 1
2017-04-29 Antikvarisk konsekvensbeskrivning, RGM
2017-05-02 Mail med godkännande av tilläggsåtgärder, länsstyrelsen
2017-05-16 Protokoll BM 2
2017-06-12 Protokoll BM 3
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2017-07-03 Protokoll BM 4
2017-07-04 Mail med godkännande av flytspackel, länsstyrelsen
2017-07-12 Länsstyrelsens tillstånd avyttring kororgel
2017-08-21 Protokoll BM 5
2017-09-22 Protokoll BM 6
2017-10-20 Protokoll över slutbesiktning

Kristianstad 2017-12-04

Åsa Eriksson Green
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Bildbilaga

Kyrkorummet från väster respektive öster före renoveringen.
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Överst visas kyrkans nordvästra hörn där bl.a. pentry har byggts under renoveringen. Den nedre bilden till vänster visar
det sydvästra hörnet av kyrkorummet där textilskåp och annan klädförvaring hade sin plats före renoveringen. Till höger
syns vapenhuset före renovering, med heltäckningsmatta och otäta ytterdörrar.
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Koret före påbörjad renovering. Generellt var yt-
skikten mycket smutsiga och slitna.

Bilden nedan visar en datering och sannolikt namn-
teckningar av de målare som målade kyrkan
ursprungligen. Texten finns dold bakom den nord-
östra valvribban i koret.
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Bilderna på denna sida visar alla spår av kyrkans tidigaste
färgsättning. Överst ett parti av kyrkorummets västra gavel
med spår av äldre kvadermålning. Grundfärgen var beige
med rödbruna streck som gav illusionen av att väggen var
murad av stora stenblock. Bilden i mitten till höger visar
spår av samma typ av måleri på kyrkorummets östra
gavelvägg, vid dopfunten.

Längst ner en bild på en mörkbrun kulör som användes
som en bröstning på väggens nedre del.

Bilden ovan till vänster visar en orörd yta av bänkkvarteren
där bland annat radiatorer varit placerade under åren. Här
syns tydligt att bänkkvarteren varit målade i ekimitation i
olika bruna nyanser.
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Bänkarna före renovering. Det är okänt när bänkarna fick sin polykroma bemålning med marmorerade fyllningar. De
yttre färglagren är moderna färgtyper. Färgsättningen kan härröra från en inre renovering under 1950-talet.
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När rengöringen av det enfärgade innertaket påbörjades upptäcktes ett påkostat polykromt måleri. Sannolikt har taket fått
en enhetlig färgsättning under 1950-talet. Det polykroma måleriet har använts för att framhäva de påkostade snickerier
som pryder innertaket. Bottenfärgen förefaller ha varit en ockragul lasyr. Engelskt rött och en ljust grön kulör har använts
rikligt för att framhäva detaljer över hela innertaket.
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Hålkäl och rundstavar i innertakets rika listverk
var bemålade i rött och grönt i kontrast till den
ljusa grundfärgen. Den nedre bilden visar ytterligare
bemålade detaljer.
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Den övre bilden visar bänkkvarteren under
renovering, efter skrapning och rengöring.

Längst bak i kyrkorummet, på norra sidan
kapades en halv bänk för att göra plats åt
ett textilskåp. För att undvika fallrisk
sänktes trägolvet i bänkkvarteret framför
textilskåpet. Ett likadant brädgolv lades,
men i nivå med kyrkorummets plattlagda
golv.
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Den övre bilden visar ytan i kyrkorummets nordvästra del efter färdigställd renovering och ombyggnad. De
två tidigare befintliga textilskåpen har flyttats hit och de har fått stå modell åt det skåp som nu gömmer ett
pentry. Arrangemanget har frigjort yta under läktarens södra del för bord och stolar. I det nya pentryt
planerar man ordna för kyrkkaffe i kyrkorummet.
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Kyrkorummet mot koret efter färdigställd
renovering. Taket har återfått något av sin
ursprungliga, polykroma bemålning som
hjälper till att lyfta fram det påkostade
snickeriet. Bänkarnas färgsättning har
förenklats och fått en röd accentfärg för att
ansluta till taket. Samtliga ytskikt är
rengjorda och målade.
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Kyrkorummet sett från koret efter färdigställd
renovering. De nya innerdörrarna av glas i va-
penhuset tillåter ljus att flöda in från väster.

Den nedre bilden visar vapenhuset med de nya
dörrarna och ny ytbehandling av flytspackel på
golvet. Den tidigare befintliga heltäckningsmattan
har tagits bort. Under flytspacklet är det ur-
sprungliga golvet gjutet.
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1. Stora Herrestads kyrka – utvändig renovering, Stora Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014-2016
2. Bolshögs kyrkogård, Bolshög sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017
3. Östra Vemmerlövs kyrkogård, Östra Vemmerlöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017
4. Stävie kyrka – fasad- och takrenovering, Stävie sn, AM, Maria Sträng, 2016
5. Fuglie kyrkogård, Fuglie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017
6. Skegrie kyrkogård, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017
7. Västra Tommarp, Västra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017
8. Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017
9. Mariakyrkan, Båstad sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2017
10. Skånelinjen, Fördjupad inventering, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde, 2016
11. Örkened kyrkogård, Örkened socken, VP, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017
12. Västra Hoby kyrka – Invändig omgestaltning, Västra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017
13. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkoförsamling, AF, Anna Rabow, 2017
14. Loshult kyrkogård, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, och Åsa Eriksson Green, 2017
15. Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, Färlöv sn, AM, Johan Dahlén, 2017
16. Osby kyrkogård, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green,

2017
17. En axel och fyra vingar – Bröddarps mölla blir körbar igen, Västra Ingelstad sn, AM, Helene Stalin

Åkesson, 2015-2017
18. Farstorps kyrkogård, Farstorps sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Åsa Jakobsson och Tony

Svensson, 2017
19. Haga-området i Hässleholm, Hässleholm sn, KU, Maria Johansson, Emelie Petersson och Cissela Olsson,

2017
20. Skrivaremöllan, Torna Hällestad sn, DK, Anna Rabow, 2017
21. Skjulet, Torekov sn, AM, Maria Johansson, 2017
22. Visseltofta kyrkogård, Visseltofta sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2017
23. Valleberga kyrka – rampanläggning, Valleberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2017
24. Ballingstorpsgården – arbeten på stallet, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2017
25. Emmislöv kyrka – utvändig renovering av tornet, Emmislövs sn, AM, Emelie Petersson, 2017
26. Häljarps mölla – Finjustering av kronhjul och segel, Tofta sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2017
27. Norra kapellet i Telleborg, Om- och tillbyggnad 2016, Trelleborg sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2017
28. Revinge kyrka – utvändig torntrappa, Revinge sn, AM, Maria Sträng, 2017
29. Helsingborgs krematorium – renovering värme och ventilation, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2016-

2017
30. Återställande av ”Bånken”, f.d. Riksbanken i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2017
31. Västra Vram kyrka – byte av plåttäckning, V Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017
32. Ålabodarna vid Ravlunda skjutfält, Maglehem och Ravlunda sn, DK, Emelie Petersson och Anna Rabow,

2017
33. Den skånska fruktodlingens kulturarv, Landskap, mångfald och tradition, PJ, Cissela Olsson, 2017
34. Tyringe kyrka, underhållsplan 2017, Finja sn, BAD, Helén Lilja, 2017
35. Tomelilla Byagårds tak, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2017
36. Adam & Eva, restaurering av kalkugnar, Bjärsjölagård, Kärrstorps sn, AM, Johan Dahlén, 2017
37. Loshult kyrka – larminstallation, Loshult sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017
38. Stora Herrestads kyrka – invändig renovering, St Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015-2017
39. Brytestuga i Spjutseröd, Perstorps sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017
40. Örumshuset – tak och invändiga arbeten, Hörups sn, AM, Anna Rabow, 2017
41. Röke kyrka, Röke sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017




