3500 KYRKOR

problem eller möjlighet

Den broderade siluetten visar de åtta kyrkor som varit föremål för
kursen Restaureringskonst 2013/14. Den visar också kontrasterna
i volym mellan stadskyrkor och landsortskyrkor, byggnadsskeden
och restaureringsinsatser såsom nya torn och korbyggnader.
Från vänster ser vi:
Färentuna kyrka, Ekerö kommun
Skå kyrka, Ekerö kommun
Roslagskulla kyrka, Österåker kommun
Storkyrkan, Stockholms stad
Sankt Jacobs kyrka, Stockholms stad
S:ta Clara kyrka, Stockholms stad
Gustavsbergs kyrka, Värmdö kommun
Bergshamra kyrka, Solna kommun
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inledning

Restaureringskonst vid Mejan Arc, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm har under läsåret
2013–14 arbetat med kyrkor, landets mest omfattande kulturarv och största restaureringsuppgift. De flesta ägs av Svenska kyrkan och är samtidigt ett kulturarv som ägs av oss alla.
Vi har i årets kurs utforskat kyrkobyggnader, odlat existerande kvaliteter och utvecklat nya.
Uttryck som kyrkors övertalighet, lägga kyrkor i malpåse, kallställning och överkostnader indikerar problem. Vi vill vända trenden från problemsökande till att finna möjligheter. Därför söker vi en konstruktiv utveckling med förädling och kreativ förbättring där
värdena vidmakthålls. Studenterna har kommit fram till att kyrkorna i de flesta fall kan
brukas vidare, ibland är bevarandekravet absolut, ibland är förändring en nödvändighet.
I kyrkorna finner man de högsta kvaliteterna av arkitektur och konst som har stått i
mänsklig makt att uppbringa. Kulturarvets värde är högt. Arkitektur är en konstart som
förstärker funktionen/verksamheten – på samma sätt som t.ex. musik, poesi, skulptur eller
måleri. Konstarterna går utöver funktionerna/verksamheterna, därför finns det alltid nya
möjligheter att bearbeta. Restaureringskonstens uppgift är att tillvara arkitekturkvaliteterna, utveckla dem och förhöja dem.
Det finns ungefär 3 500 kyrkor inom Svenska kyrkan, en tredjedel medeltida och en
tredjedel från 1950–60-talen. Sammantaget är det en komplex samling byggnader. Majoriteten av 6,4 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan är intresserade av att kyrkobyggnaderna
tas om hand. Färre säger sig vara intresserade av att aktivt delta i kyrkans kärnverksamhet.
Men kyrkobyggnaden och verksamheten hänger samman; de enda byggnader som haft en
och samma användning i 1000 år är kyrkor. Att vårda och utveckla kyrkobyggnadsmiljöerna ingår inte i kyrkans kärnverksamheter. Varför inte?
Sedan relationsförändringen år 2000 då kyrkan skildes från staten har inga långsiktiga
visioner eller strategier om förvaltningen av Sveriges mest tillgängliga kulturskatt framkommit. Inget drastiskt hände år 2000; antalet gudstjänstbesökare började minska långt
tidigare. Varför ska vi vara så oroliga nu när vi inte var det förut? Våra kyrkor är i bättre
skick än i något annat land i Europa, vi har aldrig haft det så bra som nu, ändå är det först
nu som vi inte anser oss ha råd att sköta denna del av kulturarvet. Andra länder har en
mängd olika sätt att finansiera och arbeta med kyrkobyggnader. Sverige har bara ett sätt,
statsbidrag. En mängd oprövade möjligheter finns – ett gyllene ägg att förvalta!
20 studenter i Restaureringskonst har arbetat med kunskapsuppbyggnad i teori och
praktik under året. Våra studier har innefattat tre innerstadskyrkor och fem andra kyrkor i
Stockholms stift, praktiskt nåbara för våra studier. Vi är väl medvetna om de helt olikartade
förutsättningar som finns i vårt avlånga land med Europas snabbaste urbaniseringstakt,
även om vi haft ett begränsat antal fallstudier när vi tränat arbetsprocess och metodik.
Året har förutom projektarbete omfattat föreläsningar, seminarier, workshops och studieresor inom restaureringshistoria, dokumentation med 3D-laserscanning, kulturhistorisk
värdering och analys, material och metoder för restaurering, gestaltning och bevarande,
presentation och kommunikation. Av årets studenter är tio arkitekter, en ingenjör, sex
antikvarier, två konservatorer och en förvaltare. Tack vare kursens blandade professioner är

diskussionerna och det interna kunskapsutbytet en viktig del av utbildningen, liksom det
nätverk som erbjuds genom inbjudna föreläsare och specialister inom praktisk restaurering
och i forskningsfronten. Genom studiebesök och studieresor får studenterna kontakter och
intryck av hur restaurering tillämpas och diskuteras i olika sammanhang. I år har vi gjort
studieresor till Tyskland och England samt inom Sverige. Kyrkan har i alla tider stått för
högsta kvalitet i arkitektur och konst – årets kurs vill visa värdet av denna resurs och hur
vi kan arbeta med uppgiften att upprätthålla och gärna öka kulturarvets kvaliteter genom
restaureringskonst.
Vi tackar alla som bidragit till genomförandet av vår kurs i år; särskilt Stockholms stift och
de församlingar som har gett oss tillgång till sina kyrkor.
Kerstin Barup 				Cecilia Sagrén
lektor i Restaureringskonst
professor i Restaureringskonst		

The postgraduate programe in Architectural Conservation at the Royal Institute of Art in
Stockholm has, during the academic year 2013-14, launched into a systematic collaborative project focused on churches - the most extensive cultural heritage and the largest conservation task in Sweden. In churches, one finds the highest qualities of architecture and
art. Our mission is to safeguard these architectural qualities, and to develop and enhance
them. Preserving and developing church environments, however, is not part of the church’s
core businesses. Why not? Our churches are often in better condition than in other countries in Europe, yet there is a widespread belief across society that we cannot afford to take
care of this part of our cultural heritage any more. Other countries have a variety of ways to
fund and work with church buildings. Sweden is unique, as we have only one method: by
means of governmental grants. We have lots of approaches to explore. Our studies have included three inner city churches and five other churches in the diocese of Stockholm. The
results of these studies show that churches in most cases can be successfully maintained,
whether by strict conservation or by carefully controlled change to permit continued and
extended use.
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STORKYRKAN
Tro och turism
kristina fegler, odd fries, annika lindberg, niklas martis,
lisa morin, nadja sunde thorbjörnsen
OCH maki yoshida

I STORKYRKAN

English summary:
The Cathedral of St Nicholas, known locally as Storkyrkan (the Great Church), is situated in the very heart of
medieval Stockholm and has an 800-year continuity as the city’s main church. The church’s cultural heritage
values are evaluated and characterized, including its numerous art treasures, medieval interior, baroque exterior
and overall rich history as a center of power. Today the church is a much-visited tourist attraction.
‘Precious and cared for church’ is a proposal for a small intervention at the church improving functionality,
accessibility and removing the entrance fee. ‘Precious and well-utilized church’ expands the previous thoughts
on development. This is a wide-ranging proposal where the unused crypt and churchyard above are brought
into use to accommodate a large number of visitors. The proposal also suggests changes to the surroundings of
the church by adding a ramp to the west facade.

S

torkyrkan är idag ett av Stockholms mest
välbesökta turistmål. Den är Stockholms
första församlingskyrka och har genom
århundradena tjänstgjort som en av rikets
få kröningskyrkor. Storkyrkan har en oavbruten
kontinuitet som aktiv församlingskyrka sedan
grundandet runt 1250.
Genom studier av kyrkan har vi sett
att den omfattande turismen riskerar att
störa den huvudsakliga användningen som
gudstjänstkyrka samt att förvaring för lösa stolar
och tillfällig utrustning saknas. Samtidigt finns
outnyttjade utrymmen i en före detta likkällare
under innergården. Utrymmen som Storkyrkan
återigen har behov av och som kan tillföra

kyrkan stort mervärde om de tillåts komplettera
det magnifika kyrkorummet på bästa sätt. I två
förslag, ett mindre och ett mer omfattande, har vi
studerat olika lösningar för turism, förvaring och
tillgänglighet.
800-årig kontinuitet
Storkyrkan har som huvudkyrka i Stockholm en
mycket viktig roll som vittne och bärare av stadens
historia. Med sitt läge i maktens absoluta centrum
precis intill det kungliga slottet har den också
betydelse för Sverige som nation.
Storkyrkan var platsen där stadens råd
sammanträdde och den svenska reformationen

1279 Storkyrkan eller Bykyrkan som den kallades
då, omnämns för första gången i skrift.

0mkring 1250
En stadskyrka med okänt utseende anlades, sannolikt på
samma plats som nuvarande
Storkyrka.

1306 Invigning av kyrkan.

Ä L D R E M E D E LT I D E N

1336 Kröning

Magnus Eriksson
Blanka av Namur

1340-tal Vårfrukoret, ett kvadratriskt kapell

täckt av fyra kryssvalv omkring en
mittpelare byggs till i södra sidoskeppet.

1400-1420 byggs kyrkan till mot öster med tre skepp
i fyra travéer till dagens längd. De nya skeppen välvs i
höjd med de befintliga.

Den sjuarmade ljusstaken tillkommer.

UNIONSTIDEN

1400

1300

Rekonstruktion av
Birger Jarl.

1306
Kyrkan är en treskeppig hallkyrka med ett kor
längst i öster samt en sakristia norr om detta
kor. Kyrkan har ingångar både i väster och i
söder samt till sakristian i nordöst.

ca 1340
Genom Vårfrukapellets tillägg orienterar sig
kyrkan mot söder. En trolig huvudport finns i
sydvästra hörnet där kyrkogården utbreder sig.

ca 1370
Ett kapell tillägnat S. Andreas byggs till på
nordsidan och efterföljs av två kor omedelbart till väster om det första, tillägnade
S. Henrik och S. Christoffer.

Föregående sida: 3D-scanning av västra fasaden med förslag på tillägg.
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ca 1400
Kyrkan förlängs mot öst och förses med tegelvalv.
Även om mittskeppet hålls högre får kleristoriet
inga fönster. Alla tre skeppen får gemensamt
sadeltak.

1420-1450
Västtorn med försvarsfunktion uppförs.
Själakoret byggs söder om tornet.

i STORKYRKAN
mäktig INTERIÖR

startade. Kyrkan har också varit kröningskyrka för
många av våra regenter ända sedan medeltiden.
Johan Eberhard Carlbergs restaurering präglar
sedan 1700-talet kyrkans exteriör och är, i motsats
till interiören, helt i samklang med de kringliggande
byggnaderna. Kyrkans femskeppiga plan, de
gotiska valven och de råa teglet i knippepelarna
ger kyrkorummet en medeltida prägel och tyngd.
Dess väldiga rumsvolym, fasta inredning och
gravmonument från 1500- 1600- och 1700-tal
skapar en interiör utan motstycke i Sverige.
1900-talets invändiga restaureringar med
synliggörandet av olika byggnadsmaterial och
bearbetningssätt ger tillsammans med konstskatterna
spänning och kontrast i rummet.

Storkyrkan har en historia som viktig samlingsplats
för församlingen såväl som landets kungahus och
statsmakt. Det finns höga byggnadshistoriska
värden i den medeltida stommen men också i de
tillbyggnader och förändringar som under årens
lopp format kyrkan. Tornets smedja och vindens
uppfordningshjul är unika och pedagogiska exempel
för sin tids byggnadsskick och hantverkarnas
arbetssituation.
Kyrkan är en av landets mäktigaste katedraler
genom sin breda rumsvolym och vertikala skog
av pelare. Volymen och de gotiska valven, som
är intakta sedan 1500-talet, ger interiören höga
arkitektoniska och upplevelsemässiga värden.
De magnifika kungsstolarna och prediksstolen i
barockstil är unika och riksintressanta exempel på
samspelet mellan kyrkan och statsmakten.
Storkyrkoförsamlingens som helhet sällsynta
samling inventarier, exempelvis skulpturen av Sankt
Göran och draken, och den fasta inredningen
rymmer i sitt kvalitativa utförande höga konstnärliga
och arkitekturhistoriska värden.
Kyrkan förknippas med berättelser om många
historiskt tongivande personer och utgjorde navet
för reformationen i Sverige. Ett viktigt uttryck för
detta immateriella kulturarv är kyrkans många
rikligt påkostade gravminnen och målningar.

kyrkan och staden
Storkyrkan har ett högt arkitekturhistoriskt och
miljöskapande värde i samspelet med kringliggande
byggnader. Kyrkan utgör fonden för den
perspektivbildande Slottsbacken som flankeras av
det Kungliga slottet och Tessinska palatset.
J E Carlbergs fasader och torn ansluter väl till
slottet och övriga fasader i stadsrummet vilket ger
en sammanhållen bild av 1700-talets stadsrum
då barocken var stilbildande. Erik Palmstedts
tillbyggnader mot börshuset skapar en skyddad
rumslighet.

Reformationen genomförs
och Sverige övergår till den
protestantiska läran. Den
första gudstjänsten på
svenska hölls i Storkyrkan.

Riksdagen placeras permanent i Stockholm. Prästeståndet har sina möten i
Själakoret i Storkyrkan.

1525

1470-tal Skulpturgruppen Sankt Göran 1497 Kröning 1514 Dopfunt 1520 Kröning
och Draken av Bernt Notke
tillkommer.

Johan II

i kalksten
tillkommer.

Kristian II

1582

1535 Ett himlafenomen inträffar över

Storkyrkan nordväst, detalj ur
stick av Frans Hogenberg.

Stockholm, Vädersolstavlan får
sitt namn därefter.

Solur 1588-89

R E F O R M AT I O N S T I D E N

STORMAKTSTIDEN

GUS TAV VA S A regent

J O H AN I I I regent

1600

1500

1620

Kröning
Maria Eleonora
(Gustav II Adolfs gemål)

Under senare halvan av 1400-talet höjs valven i
hela kyrkan i tre etapper.
Etapp 1
1474-79 omfattar sidoskeppen i den östra halvan av kyrkobyggnaden
och de fyra valven mellan
Vårfrukoret och Själkoret.

Etapp 2
1483 omfattar den östra
delen av mittskeppet och
högkoret.

1468-1496
Tornet har västverk och portal. Kapellens väggar
rivs. Tiotusen riddare och elvatusen jungfrurs
kor byggs. Höjning av tornet, tillkomst av spira.

Etapp 3
1493-96 omfattar mittskeppets västra halva och
dess sidoskepp.

1555-1560
Östra koret rivs. Kungen ser kyrkan som en fara
vid försvaret av det närliggande slottet. Nordsydgående tvärväggar omkring Vårfrukoret rivs.
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1500-talets slut
Kyrkans exteriör får en stilenlig gotisk
utformning.

Johan den III:s utformning av kyrkans exteriör, med fialkrönta
strävpelare. Ritning av arkitekt J E Carlberg.

I STORKYRKAN
Vad tål kyrkan?
För Storkyrkan bör en hög ambitionsnivå för
bevarande gälla. Tidslager från medeltid och
renässans såväl som 1700-talets barockfasader bör
bevaras i så autentiskt skick som möjligt. Trots en
restriktiv helhetssyn på miljön ser vi inga hinder
att utveckla och förenkla kyrkans användning. Det
återstår också mycket för att bättre levandegöra
kyrkans innehållsrika historia och konstskatter.
Utvecklingsmöjligheterna finns främst på den
mindre exponerade innergården och i den före detta
likkällaren. Inom kyrkan kan redan ändrade rum
och ytor tåla att omprövas vad gäller disponering
och möblering. Viktigt är att ändringar ges en hög
konstnärlig och teknisk kvalitet så att tillskotten får
en lång livslängd.

Kyrkorummet fungerar bra vid såväl stora som små gudstjänster.

Gravkapell och likvagnsbod
gränsande till börshuset byggs.
Under jord byggs en likkällare.
Arkitekt Erik Palmstedt

1767

1654 Silveraltaret av

Eustachius Erdmüller
sätts upp.

1678 Sandstensskulpturer huggs
och sätts upp på pelare vid
kyrkogårdsingångarna.

Kröning
Karl XII

1697

Kröning
Gustav III

1701 Ny predikstol av

1772

Burchard Precht.

Johan Eberhard Carlberg stadsarkitekt 1727-1772

FRIHETSTIDEN
1650

Kröning
Kristina

1651
1684-1686
Själakoret delas upp i två plan av ett nytt
Kungsstolarna tillkommer efter ritning av
bjälklag. Övervåningen blir Konsistorierum- Nicodemus Tessin och Burchard Precht.
met och inunder finns Gamla eller Lilla
sakristian.

1720

1700

Kröning
Fredrik I

G U S TAV I A N S K A T I D E N
1751

Kröning
Adolf Fredrik

1736Tornet höjs och fasaderna byggs om efter Johan Eberhard
Carlbergs förslag. Efter ombyggnaden harmonierar kyrkan med
slottet och sin omgivning.

1686-1688
Norra och södra läktarna byggs
i huvudsak, men fullbordas
först1702-1705.
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“Troféer från slaget i Svensksund bäres in i Storkykan
1790” Målning av Pehr Hilleström

1772

1787 1789

Södra fasadens Orgelläktaren står Orgelfasaden
västra ingång klar och gråmålas. sätts upp.
tillkommer.
Arkitekt Erik
Palmstedt och
P. Serén

1777
Konsistorietrapphuset i sydväst
och salubodar efter norra fasaden
byggs, arkitekt Erik Palmstedt.

1809
1800

1816-1838
Kyrkogårdsterrassen mot Trångsund rivs.
Kyrkogården upphör att användas som
begravningsplats.

Kröning
Karl XIII

I STORKYRKAN

Vid inventeringen noterades att det finns behov att förbättra arbetsmiljön för anställda, tillgängligheten för rullstolsburna och
serviceutrymmen och toaletter för kyrkans besökare. Exempelvis finns dåligt med förvaring för stolar och gradänger. Att en nödutgång
används som entré för rullstolsburna är otillfredställande, liksom att den nuvarande repavstängningen ser provisorisk ut.

Kyrkan förses med central
uppvärmning genom en
ångrörs anläggning av
Jean Bolinder. 1850

Före 1902

1844 Kröning
Oskar I

1860 Kröning 1873 Kröning

S TÅ N D S R I K S D A G E N S S I S TA T I D
1818

1829

Kröning Kröning
Karl XIV Desideria
(Karl XIV Johans gemål)

1860
Kyrkans fönster byts ut. De
nya utförs i järn i gotisk stil.

Karl XV

Oskar II

Efter 1902

Interiört avlägsnas puts från knippepelare. Altarring, vindfång och dörrpartier förnyas.

INDUSTRIALISERINGEN

1882
Förslag till ny bänkinredning
J F Åbom

1976 Bröllop Carl XVI Gustav och Silvia

Kyrkan skiljs
från Staten

D E M O K R AT I N S T I D E VA R V

1882

Ny bänkinredning. Ursprungligen furulaserad
men senare brunmålad.

Utseende sockel före 1903

1902-1909 Restaurering av Ernst Stenhammar. Västfasaden stenmur och sandstenssockel förnyas.

1947-1960

Kyrkan restaureras i etapper under ledning av arkitekt Erik Fant.
Ny tegelvägg i vapenhusets vindfång. Skrudkammare och sakristia byggs. Nytt värmesystem. Olaus Petri-kapellet iordningställs.

1900

Fasadkulör före 1978

Östfasad före 1978
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Östfasad efter 1978

1987

Förrådsutrymme
under södra läktaren
byggs.

2010
Bröllop Victoria och Daniel.
Rengöring av ytskikt och inventarier.

2000

I STORKYRKAN
Värdig och vårdad Storkyrka

Förvaring och belysning i kyrkorummet stramas
upp genom att möbler och utrustning som inte
används varje dag flyttas till före detta likvagnsboden
och likkällaren. En fungerande vagnstransport för
stolar med mera säkerställs genom att gravhällar
med relief byter plats med motsvarande släta.
Entrén till likvagnsboden nivåanpassas och förses
med automatisk dörröppning. Elvärme läggs under
stenbeläggningen mellan kyrkans sydöstra dörr och
boden för att minska snö- och isbildning vintertid.
I likvagnsboden placeras en rymlig hiss, ett nytt
omklädningsrum och ett städrum. Den välvda
likkällaren förses med golv och ett förvaringssystem
som ger plats för det som nu fyller kyrkorummets
hörn och skrymslen.
Under åren har armaturer lagts till för att
lösa belysningsbehoven i kyrkorummet. Antalet
armaturtyper och synliga kablar är idag för många.
På fasaden sitter äldre armaturer i smide och glas,
medan torn och övrig utemiljö saknar belysning.
Ett program för belysning på byggnadens villkor
upprättas.

Förslaget Värdig och vårdad Storkyrka vill göra
kyrkan mer välkomnande och funktionell.
Målsättningen är att användning och tillgänglighet
ska öka och att de viktigaste arbetsmiljökraven ska
tillgodoses. Förändringarna ska ske utan ingrepp i
kyrkans stomme för att den kulturhistoriskt känsliga
miljön inte ska påverkas negativt.
Till förutsättningarna hör att Storkyrkans permanenta kontorsarbetsplatser flyttas till Församlingshuset, tills en acceptabel luftkvalité och radonhalt
kan redovisas i tornrummen. I förslaget förutsätts
entréavgiften utgå och ersättas med försäljning av
kvalitativa skrifter, guidningar eller arrangemang för
insamling av medel till verksamheten.
Invändigt koncentreras funktioner för församling
och besökare till södra delen av kyrkorummet,
medan personalutrymmen förläggs i norr. Utvändigt
begränsas förändringarna till materialmässigt
välanpassade tillgänglighetslösningar i anslutning
till innergårdens entréer.

Axonometri över Storkyrkan, innergården
och före detta likkällaren. Blå ytor markerar
områden där ändringar föreslås.
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I STORKYRKAN
Samtalsrummet mot väster möbleras för att
kunna användas publikt, till exempel för kören
eller mindre föredrag. Kapphängning anordnas i
förstugan till konsistorietrappan. Gamla sakristian
nyttjas för enskilda samtal och kollekträkning. Den
större sakristian i nordväst behåller sin funktion, men
utrustas även med diskho för blomsterhantering och
ett personalpentry. Utslagsplatsen för vatten behålls
eller kan nyttjas som förråd.
En tillgänglig besökstoalett inrättas i kyrkans
sydvästra hörn, intill den nya huvudentrén.
Elcentralen som idag finns i hörnet flyttas till den
lilla toaletten mot väster, bakom plåtdörren. Den
mindre toaletten under läktartrappan mot söder
renoveras.

Den idag outnyttjade likkällaren kan användas till förvaring.

Entréfunktioner och tillgänglighet förbättras.
Idag är rullstolsburna hänvisade till sydöstra
ingången, vilket är opraktiskt och kan upplevas
diskriminerande. Istället föreslås att sydvästra entrén
tillgängliggörs och får ny funktion som in- och
utgång för alla. Vindfånget flyttas en meter norrut
för att ett RWC skall rymmas i hörnet. Vindfångets
anslutning mot yttervägg och vindfångsdörrarna
utförs i klart glas. Nivåskillnaden i vindfånget byggs
bort med ett sluttande stengolv och entrén förses
med automatisk dörröppning. Huvudportarna i
väster hålls även fortsättningsvis öppna.
Vårfrukorets golvyta (under södra läktaren)
frigörs från bänkar och sentida förrådsinbyggnader
för att främja samvaro efter mässor och
dopgudstjänster. Istället möbleras ytan med bord
och stolar som kan nyttjas vid servering av kyrkkaffe.
Gråblå sammetsdraperier monteras i underkant av
läktaren. Vid avskärmningsbehov är de utdragna,
annars styrs de ihop mot pelarna. Bänkarna som
flyttas härifrån får en ny placering mellan koret
och Olaus Petrikapellet, där bänkar tidigare stått.
Kaffekokning sker i pentryt intill samtalsrummet.

Kungsstolens och predikstolens draperingar får inspirera till
utformningen av nya kvalitetsmöbler och sammetsdraperier till den
nya platsen för kyrkkaffe under Vårfrukoret.

Laserscanning och ritning över Storkyrkans innergård. Genom
lokala nivåanpassningar tillgängliggörs kyrkans södra entreér,
innergården nås via ramper.
STORKYRKAN

TRÅNGSUND

SLOTTSBACKEN

INNERGÅRD

STORKYRKOBODEN

LIKVAGNSBOD

BÖRSHUS
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Informationsdisk och reception placeras intill
vindfånget vilket ger god sikt mot båda entréerna.
Här finns en värd som informerar om program,
guidningar och sköter försäljning av vykort
och skrifter. I Storkyrkoboden kan ett bredare
sortiment med souvenirer och andra produkter
erbjudas till försäljning. Ny skåpsinredning
för dynor och broschyrer byggs mot insidan
av de bakre bänkfronterna och målas i samma
marmoreringsteknik som bänkarna.
I Olaus Petrikapellet flyttas dopfunten
närmare altarbordet och möjligheter för två olika
möbleringar ges, stolsplacering i öst-västlig riktning

eller i halvrund form. I och med att sydöstra porten
endast blir transportväg och nödutgång stärks
kapellets funktion som en avskild och stillsam plats
för mindre grupper. Intill Salvius grav och det sirliga
smidesstaketet iordningställs en barnhörna med
matta, sittpuffar och mjuka leksaker.
Till övriga åtgärder hör att trappan till
orgelläktaren och tornrummen ytskiktsrenoveras och
att en utsortering av äldre arbetsmaterial genomförs.
Förvaringssystem som kan underlätta ordningen
inköps. Tornrummets väggar och valv konserveras
av målerikonservator. I konsistorierummet och
personalrummen på övre plan föreslås inga större
ändringar.

Skiss över Olaus Petrikapellets nya möblering med orientering mot
öster. Dopfunten flyttas närmare östra väggen.

Skiss över föreslagen informationsdisk vid den tillgängliggjorda
entréen i sydväst, framför Vädersolstavlan.

I musikrummet, konsistorierummet och personalrummet på övre
plan föreslås rengöring och konservering av ytskikt.

Olaus Petrikapellet fortsätter att nyttjas för mindre samlingar och
kompletteras med en lekhörna intill Salvius grav.
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Värdig & välutnyttjad Storkyrka

en välvd likkällare som användes under 1700- och
1800-talet. Genom att gräva ut hela gården och
nyttja likkällaren får man en lokalyta på cirka 800m²
som kan nyttjas som besökscentrum. Lokalerna
som får en rumshöjd på 4,5m förses med dagsljus
via lanterniner. Orörda marklager med värdefull
historisk information bedöms inte påverkas av
tillbyggnaden.

Förslaget har sin utgångspunkt i ”Värdig och vårdad
Storkyrka” men tar ett större grepp med inriktning
mot ett besökscentrum.
Kyrkointeriören som ett unikt gudstjänstrum
med rik historia och högklassig konst lyfts fram
genom att förlägga församlingens sidoverksamheter
i det före detta gravkapellet, likvagnsboden samt i en
våning under innergården mot söder.
Genom att förgrena och höja gatan närmast
västfasaden tillgängliggörs befintlig huvudentré.
Framför ingången skapas en samlingsplats. Gatans
minsta bredd blir drygt fyra meter och rampen cirka
två meter. Rampen och trappa muras i natursten.
Muren som skapas mot gatan kan användas för
konstnärlig utsmyckning eller som en ceremoniell
minnesplats.

Exempel på dagsljus i lokaler under jord.

Ingreppen i kyrkans stomme begränsas till att
lösa kommunikationen till källarvåningen och att
säkerställa tillgängligheten i västra entrén. Från
kyrkan nås besökscentret via en trappa som förläggs
vid södra läktartrappan, en hiss för transport till
förråd samt för funktionsnedsatta installeras i
kyrkorummets sydvästra hörn.
Likvagnsboden, på innergårdens sydöstra hörn
i nära anslutning till Slottsbacken blir ingång till
besökscentrumet. Härifrån når turistgrupper och
andra de nya lokalerna via en hiss och trappa.

Exempel på minnesvägg.

Storkyrkans innergård fungerar idag som
den enda parkytan i Gamla stan. I äldre tid har
innergården varit kyrkogårdsmark, den är dock
sedan tidigt 1800-tal tömd på gravar. Kvar finns

KYRKORUM

INNERGÅRD

BÖRSHUSET

VATTEN SPEGEL

BESÖKS
-CENTRUM

Elevation genom Storkyrkan, innergården och Börshuset. Under mark föreslås ett besökscentrum med lokaler för församlingsaktiviteter,
utställningar och förråd.
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Axonometri över Storkyrkan, innergården, före
detta likkällaren och utgrävd del under gård.
Blå ytor markerar områden där ändringar
eller tillägg föreslås.

Elevationen visar kyrkans västfasad med den föreslagna rampen samt ny trappa till huvudentrén. Rampen lutar svagt upp mot entrén från
gatans högsta punkt. På detta vis kopplas innergård, gata och kyrkans västra entré samman utan trappor och otillgängliga nivåskillnader.
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Ett nytt besökscentrum ska avlasta kyrkorummet.
Som rikshelgedom med stora konstskatter söker
sig många gudstjänstbesökare och turister till
kyrkan. Båda målgrupperna tror vi vinner på att
kyrkorummet renodlas och sekundära verksamheter
flyttas från kyrkorummet.
Före detta likkällaren inreds med golv, belysning
och värme. Tegelväggarna behålls oputsade. I
glasmontrar exponeras församlingens sevärda
inventarier, textilier, och byggnadsdelar. I den
nyutgrävda delen av källaren förläggs ett galleri för
filmvisning och föreläsningar, pentry/kök, kapprum
med toaletter, städ samt teknikrum. I galleriet kan
grupper upp till 50 personer vistas. Mot hissen i
väster placeras ett större förråd för stolsförvaring
med mera. Vid behov av en museibutik förläggs
den i källaren. Två toaletter kommer att finnas kvar
i kyrkans entréplan men kompletteras med fler i
besökscentret under mark.
En bred granitramp mot västra fasaden
tillgängliggör huvudentrén. Från norr nås entrén via
en bred trappa. Tillgänglighetslösningen anknyter
i läge och gestaltning till den trappa och palissad
som kyrkan hade under flera århundraden fram till
1816. Broplanet framför ingången kan nyttjas som
samlingspunkt för grupper. Vapenhuset är omöblerat
med förgyllda tavlor från sent 1500-tal och rester av
tornets väggmåleri. Nivåskillnader byggs bort med
ett sluttande stengolv, denna liksom sydvästra entrén
förses med automatisk dörröppning.

Storkyrkoboden inreds till ett enklare café,
”Storkyrkofiket”.
Sommartid
iordningställs
sittplatser både mot Trångsund och på innergården.
Församlingens grundläggande uppgift är att
bedriva undervisning, utöva diakoni och mission
och för dessa funktioner fungerar kyrkan bra. Olaus
Petrikapellet behålls som det är eller möbleras enligt
tidigare förslag. Nordvästra delen med upphöjda
gravplatser behåller sin funktion som tillfällig
teaterarena och för uppställningar av jul- och
påskscener. Rekvisitamaterial förvaras i det nya
förrådet i källaren.
Kyrkkaffet, dopsällskap och bokade grupper
som tidigare haft sin plats i sydvästra delen av
kyrkorummet flyttas till galleriet under innergården
eller Storkyrkofiket.
Utemiljöns entréer tillgänglighetsanpassas och
gårdsrummet profileras som en rumslig förlängning
och grön plats för social samvaro och kontemplation.
Vegetationen berikas med perenner och klätterrosor.
Då träden vid entréerna blir svåra att bevara på
grund av tillgänglighetsåtgärderna, planteras nya
pelarpopplar. Perennrabatten i sydväst byggs om
till ett glasat ljusschakt med vatten (ovan foajén
till församlingssalen) och motsvarande i öster en
vattenspegel. Den hårdgjorda markytan återvänds i
den mån det är möjligt. Förbättrad belysning och
sittmöjligheter föreslås. Tillkommande möbler väljs
utifrån omgivningens ålder och karaktär.

TRÅNGSUND

SLOTTSBACKEN

ISABSID

STORKYRKAN

STORKYRKOBODEN

INNERGÅRD

LIKVAGNSBODEN

Tvärsnitt genom Trångsund med ny trappa från norr till kyrkans huvudentré. Till höger en situationsplan över Storkyrkan och dess närmaste
omgivning. Kyrkans västra entré tillgängliggörs via en svagt lutande ramp. Gårdens markyta förses med slät stenbeläggning och höjs radiellt
upp mot Börshusets entré i södra delen av innergården. Med utjämningen kopplas innergård, gata och västentré samman utan trappor och
otillgängliga nivåskillnader.
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KÄLLOR

Storkyrkans östra fasad är kyrkans mest
exponerade. Den utgör fond för Slottsbacken och
kan ses från långt håll. Fram till år 1555 fanns
här en korabsid, men den revs medan Gustav
Vasa var regent. Idag markeras det rivna koret i
gatubeläggningen.
För att uppmärksamma kyrkans tidiga historia
och bättre tillvarata årstiden ur turistsynpunkt
föreslås att korabsiden återuppbyggs som en
konstinstallation av is. Iskoret blir förgängligt och
förgås varje år när staden återigen övertar det urbana
rummet. Genom konstinstallationen belyses även
kyrkans tidigare plats i staden och hur kyrkan fått
kliva åt sidan till förmån för den profana makten.

Ahnlund, Henrik: Johan Eberhard Carlberg, Stockholms stads arkitekt
1727-1773. Stockholm, Liber förlag 1984.
Jacobsson, E. A. Stockholms kyrkor: konsthistoriskt inventarium, kapitel
XXII, Medeltidskyrkor. 1897, sid 90-119.
Roosval, Johnny. Sveriges kyrkor, Stockholm. Bd 1, S. Nicolai eller
Storkyrkan, Stockholm 1924-1928.
Antikvarisk topografiska arkiv (ATA), Riksantikvarieämbetet
Stockholms stadsmuseums arkiv (SSM)
AIX arkitekter AB, Vård- och underhållsplan för Storkyrkan, Stockholms
Domkyrkoförsamling, 2003
www.stockholmgamlastan.se
www.stockholmskallan.se
www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift Kulturhistorisk karaktärisering,
text Elisabet Jermsten, 2006

Isabsiden genomförs som en konstinstallation under en följd av år. Koret kan ges olika gestaltning beroende på vilka arkitekter eller
konstnärer som medverkar. Syftet är att väcka intresse för Storkyrkans historia, händelser och personer, samtidigt som Storkyrkoförsamlingen
får en ny och unik plattform för samlingar och musikarrangemang.
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II sankt jacobs kyrka

English summary
Saint Jacob’s Church belongs to the Swedish Church and the Cathedral Assembly in Stockholm. Its name
stems from the church’s proximity to Norrström, a waterway in central Stockholm, as the apostle Saint James
the Greater is a patron saint of travelers. In the 1580s King Johan III decided that a church should be built on
the site, situated within the boundary of the impending expansion of the city. The building of the church took
place over two main periods. Most of the walls and the columns of the central nave were erected at the end of
the 16th century. After a long break, the masonry and vaulting were completed and the church was inaugurated
in 1643. The church exterior remains largely unchanged from its original construction.Even though today
Saint Jacob’s is regarded a redundant church, its central location nonetheless opens possibilities for extended
or new uses. This would likely require a refurbishment which would prompt a reconsideration of its cultural
heritage values. Changes to the church’s exterior and interior structure could radically lessen these values. Two
proposals which meet the demands of the Diocese of Stockholm exist for a change of use where the church’s
historical values are sought to be preserved, but where necessary compromises are also made.

S

ankt Jacobs kyrka vid Kungsträdgården i
centrala Stockholm är övertalig. Kyrkan
används endast i liten utsträckning av sin
församling, mest för konserter och förrättningar. Söndagsgudstjänster firas i församlingens
huvudkyrka Storkyrkan.
Domkyrkoförsamlingen är en liten församling
med små resurser som knappt räcker till underhåll
av de tre märkeskyrkorna och än mindre till utveckling av byggnadernas innehåll och funktion.
Det är utgångspunkten för denna studie som
tar avstamp i en gedigen inventering och värdering av kyrkan och dess kyrkogård och utmynnar
i två förslag till användning för en annan aktör.
Förslagen innebär delvis ny användning av ett
rum helt utformat för gudstjänst, vilket medför
att en del av de kulturhistoriska värdena sätts på
spel. Kanske är detta nödvändigt för ett bevarande av kyrkan vid Kungsträdgården.

den första kyrkan efter
reformationen
Under 1500-talet började Stockholm att expandera
utanför Stadsholmen och Johan III beslutade cirka
1580 att en kyrka skulle byggas på den plats där det
sedan 1300-talet funnits flera mindre kyrkor och
kapell med namnet Sankt Jacob. Kyrkans närhet
till Norrström har gett namnet, Sankt Jacob är de
resandes skyddshelgon.

Sankt Jacobs kyrka uppfördes under två huvudsakliga byggnadsperioder. 1588–1593 restes yttermurarna och först en bra bit
in på 1600-talet återupptogs bygget då kyrkan färdigställdes och
invigdes 1643. Nedersta bilden visar kyrkan som den ser ut idag.
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Uppförandet av kyrkan skedde i två byggnadsperioder. Under den första perioden uppfördes
merparten av murarna samt mittskeppets kolonner.
Som arkitekt anges ofta Willem Boy, skriftliga belägg
för detta saknas dock.
Byggnadsarbetet avstannade efter Johan III:s
död 1592 och återupptogs inte förrän mot mitten
av 1600-talet. Byggmästare var Hans Ferster. Då
färdigställdes murarna, valven slogs, yttertaket och
ett åttasidigt centraltorn byggdes. Kyrkan invigdes
1643 och var då rödmålad. Ganska snart efter in
vigningen tillkom läktare i södra sidoskeppet.
Efter en brand 1723 förändrades exteriören. Ett
fyrkantigt centraltorn byggdes och på detta en ny
lanternin, ritad av Carl Hårleman som vid samma
tid ritar orgelfasaden. De bodar som stått framför
sydfasaden och använts för torghandel byggdes
samman med kyrkan.
Kyrkan genomgick flera stora omgestaltningar
under 1800-talet. Den första utfördes i en nyantik anda
mellan åren 1814–16. Då det mesta av 1600-talets
inredning revs ut. Redan 1825–30 byggdes de nya
läktarna om så att mer dagsljus släpptes in. 1862 revs
murarna invändigt mellan kyrkorummet och de sydoch nordöstra hörnpartierna. Bodar och förstugor
runt kyrkan revs.
Arkitekt Carl Möller ledde under åren 1892–
94 en omgestaltning i historiserande stil med en
helt ny inredning. Väggar och tak dekorerades i
vasarenässans. Korfönstren förminskades kraftigt.
Över stengolvet lades ett furugolv och nya vindfång
byggdes till nord- och sydportalerna.
1932–37 genomfördes den omgestaltning av ar
kitekt Ove Leijonhufvud som ännu präglar kyrkan.
Motivet var denna gång att återge kyrkan den värdighet och enkelhet den ursprungligen kunde ha
haft. Det mesta av den fyrtio år gamla inredningen
ersattes. Läktarna i sidoskeppen revs och orgelläktaren byggdes om. Alla fönster byttes ut och korfönstret bakom altaruppsatsen murades igen. Målningar
på valv och väggar kalkades över och i sydöst inrättades ett dopkapell.
1968–69 utfördes en återhållsam omgestaltning
av Artur von Schmalensee och John Sjöström. Puts
undersökningar utfördes som visar att kyrkan varit
rödfärgad, en färgsättning man beslutade att återgå
till. Under årens lopp har kyrkan haft en mängd olika
färgsättningar, i tidsordning: röd, grå, vit med listverk
i ljust rött, vitt, gult, gulgrått och nu rött.

Läktare har förekommit under flera perioder och i olika utförande
och storlek. Den
första tillkom under
1700-talet på södra
sidan med utvändiga
runda trapphus med
tillhörande förstugor.
Under 1800-talet
omgestaltades läktarna
tre gånger på grund
av församlingens
missnöje med dem
och som ett uttryck för
tiden stilideal för att
slutligen försvinna helt
på 1900-talet.

Den av Carl Möller omgestaltade interiören 1894. Korfönstren
förminskades kraftigt, ett furugolv lades över stengolvet och inredningen byttes ut samt att väggar och tak dekorerades i vasarenässansstil.
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var viktig. Sankt Jacobs kyrka blev stilbildande för
sin tids kyrkobyggande i landet. Valvens dekoration
möjliggjordes med en valvslagningsteknik utan ribbor
som här introducerades för första gången i Sverige.
Lanterninen av Carl Hårleman är ett av de första
exemplen på rokoko. Det välbevarade dopkapellet
från 1930-talets omgestaltning av kyrkorummet är
ett tidigt exempel på en ny tradition.
TILLFÖR STADEN UPPLEVELSEVÄRDEN
Från söder fungerar kyrkan som ett landmärke med
sina kraftigt röda fasader. Från Jakobsgatan framträder
den plötsligt i ett urbant sammanhang där Jakobs torg
bildar ett kyrktorg, vilket är unikt i staden.

Jacobs kyrka utgör ett färgstarkt blickfång mitt i staden.

NORRMALMS ÄLDSTA BYGgNAD

HÖGTSTÅENDE KONSTNÄRLIGa VÄRDEN

Kyrkobyggnadens placering, väl synlig från slottet,
och dess närhet till Kungsträdgården understryker
den efterreformatoriska enheten mellan stat och
kyrka. Kyrkan uppfördes på befallning av kung
Johan III som en av de första protestantiska kyrkorna
i landet. Sankt Jacobs kyrka är den äldsta byggnaden
på Norrmalm och kyrkogården utgör den äldsta
kontinuerliga funktionen i stadsdelen.

De skulpterade portalerna visar på den högt stående
stenhuggarkonsten i Stockholm under 1600-talet.
Orgelfasaden och lanterninen är enastående arbeten
av Carl Hårleman.
ANALYS AV BEVARANDEVÄRDEN
Vid förändring i kyrkan ska stor hänsyn tas
till inventarier och inredning. Samtidigt utgör
de i sig inte ett hinder för ändrad verksamhet.
Kyrkobyggnadens exteriör är i stort sett oförändrad

MURAR OCH VALV
Sankt Jacobs kyrka har sin grundstruktur bevarad
med sin tegelstomme och valvslagning. Ursprungliga är också strävpelarna med ankarslutar, de
spetsbågiga
fönsteröppningarna,
valvbågarna,
naturstenskolonnerna och sandstensportalerna.
ARKITEKTURHISTORISK FÖREGÅNGARE
Kyrkan visar i sin plan och form på ett tidigt lutherskt
kyrkotänkande där kontinuiteten med katolicismen

Kyrkan har behållit sin grundstruktur i stommen under alla
år. Vid 1930-talets restaurering under Ove Leijonhufvud togs
läktarna bort och vindfången tillkom i söder o norr samtidigt som
dopkapellet inrättades

Den södra sandstensportalen från 1640-talet, vilken tillskrivs
bildhuggaren Markus Hebel och är utförd efter nordtyska förlagor.
Den räknas till en av Stockholms främsta portaler från tiden.
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SANKT JACOBS KYRKA IDAg
KYRKAN I STADEN
Sankt Jacobs kyrka ligger inklämd i stadsbilden bakom
Operabyggnaden i söder och hög bebyggelse i väster.
Kyrkan vänder sig i söder mot en trekantig stenlagd plats
som sluttar svagt ned mot Kungsträdgården. Torget är
ljust och trevligt i motsats till den trånga och mörka Västra
Trädgårdsgatan i väster. Från sydöst och Norrström syns
kyrkan väl och är en viktig del av stadssiluetten. Kyrkan
vänder sig i norr mot en mur- och staketomgärdad
kyrkogård som är solbelyst på morgonen.
Kyrkogården med kyrkan i bakgrunden. Sedd från församlings
hemmet.

KYRKORUMMET
Kyrkorummet har en enkel väl sammanhållen
färgsättning med brutet vita väggar som bas. Röda
kraftiga kolonner av kalksten ger rummet tyngd.
Kyrkbänkarna skapar ett ”golv över golvet” som
gör pelarna kortare och rummets bas än tyngre.
Över kolonnerna gör de ljusputsade valven med
olika mönster rummets övre del luftig och lätt.
De stora fönstren i det södra sidoskeppet skapar ett
väl upplyst men samtidigt kontrastrikt kyrkorum.
Koret uppfattas som mörkt.

sedan uppförandet. Vid exteriöra förändringar kommer
det kulturhistoriska värdet att minska. I kyrkans
interiör ska grundstrukturen bevaras och fortsatt vara
lätt avläsbar. Orgelfasaden är särskilt bevarandevärd.
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Kyrkans funktion som gudstjänstlokal för församlingen har upphört. Kontinuitetsvärdet har därmed
försvagats och kyrkan kan ur den aspekten betecknas
som övertalig.
Det centrala läget i staden ger goda förutsättningar
för en utökad eller ny användning. Avsakralisering av
kyrkan öppnar för andra användningar, men skulle
äventyra kyrkans värden. Om kyrkan fortsatt får en
funktion som gudstjänstlokal, jämsides med annan
funktion eller för annat samfund, tryggas ett fortsatt
omhändertagande av de kulturhistoriska värdena.
Församlingshemmet och kyrkogården är en
resurs vid utveckling av kyrkans användning.

Sankt Jacobs kyrka är belägen mitt i centrala Stockholm. Upplevelsen av kyrkan är olika beroende på från vilket håll man närmar
sig den. Framför kyrkan öppnar sig ett för Stockholm unikt kyrktorg i nära anslutning till Kungsträdgården.

Kyrkorummet åt väster som det ser ut i dag, med den magnifika
orgeln med 83 stämmor i bakgrunden. Mycket teknikhistoria finns
bevarad, bland annat bälgarnas tidigaste eldrift från 1914.
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KYRKANS ANVÄNDNING IDAG

kvällstid belysta inifrån. Kyrkbänkarna tas bort i
båda förslagen. En analys av hur genomförande av
förslagen påverkar kyrkans kulturvärden, avslutar
varje förslag. Förslagen har ett gemensamt motto:
”Jacob – symbol som samlar”.

Kyrkan är öppen dagligen. Spontanbesöken är omfattande, då många turister passerar utanför. Församlingen har få egna gudstjänster i kyrkan men den
lånas ut till Estniska församlingen och International
Church of Stockholm. Att Jacob var de resandes
och pilgrimernas skyddshelgon gör att kyrkan blir
ett mål för nutida pilgrimsvandringar. Församlingen
har filmkväll, kurs i kristen tro och orgelkonserter.
Julkonserterna är populära. Kyrkan används för ca
40 förrättningar per år såsom vigslar och begravningar.
Församlingen äger också det på andra sidan kyrkogården belägna församlingshuset, uppfört 1985.
Numera används endast ett körrum, resten hyrs ut
till en läkarmottagning.
Kyrkogården rymmer många gravar varav en del
har aktiva gravrätter. Entrén till läkarmottagningen
nås endast från kyrkogården som är tillgänglig under
mottagningens öppettider.

MÖTESPLATS FÖR STOCKHOLMS STIFT,
PROGRAM
Nya verksamheter:		
KONFERENS	
CAFE
BORDSSITTNING, ”GALA”
EXPERIMENTGUDSTJÄNST
TEATER, DANS, MUSIK	
MÖTEN
SAMTALSRUM
UTSTÄLLNIN
GARDEROB, TOALETTER,
KÖK
FÖRRÅD
ARBETSPLATSER (ca 60 personer)

Nuvarande verksamhet:
GUDSTJÄNST PÅ ENGELSKA
ESTNISK GUDSTJÄNST
MÄSSA
LUNCHKONSERT
ORGELKONSERT
KONSERTER
MINDRE SAMMANKOMSTER
FILMVISNING
BEGRAVNING, DOP, VIGSEL
TEMAGUDSTJÄNSTER
TURISM/SPONTANBESÖK
MUSEUM

TVÅ FÖRSLAG TILL MÖTEPLATS
De nedan redovisade förslagen är anpassade till
Stockholms stifts önskemål om en Mötesplats för
de över sextio församlingarna och för egna behov av
möteslokaler. De aktiviteter som idag pågår i kyrkan
ska i stort kunna fortgå även efter en ombyggnad.
Vidstående program är utformat efter samtal
med stiftets ansvariga för det pågående projektet.
Mötesplatsen ska förvalta och vara ett uttryck för
kyrkans och stiftets identitet.
I förslagen samlas Stockholms stifts samtliga
funktioner till Sankt Jacobs kyrka och skapar en mötesplats, ett kyrkans showroom i en värdig miljö på
en attraktiv plats mitt i Stockholm. Det finns möjlighet att besöka kyrkan som tidigare men också att
sitta ner, dricka kaffe eller bara samtala.
Förslagen har samma lokalprogram men det
första förslaget använder församlingshemmet till arbetsplatser för stiftskansliet. Det andra förslaget förlägger arbetsplatserna i kyrkan.
Altaruppsatsen är i båda förslagen flyttad från
koret och ersatt av ett mindre altare då det östra
tidigare igenmurade korfönstret har återupptagits.
Åtgärden bygger på en symbolisk tanke att öppna kyrkan mot allmänheten och att stärka kyrkan
som symbol i staden. De vackra korfönstren är

Kyrkorummet åt öster som det ser ut idag, under en begravningsförättning.
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ETT KYRKORUM FÖR NYA
MÖTEN – FÖRSLAG 1
Sankt Jacobs kyrka binds ihop med det tidigare församlingshemmet, som blir arbetsplatser för stiftet,
med en nybyggd glasad gång. Genom den förflyttar
man sig enkelt mellan kontorsdelen och mötesplatser
i kyrkan. Kyrkorummet ger även plats för utställningar och kan möbleras för större tillställningar. Gudstjänst och förrättningar kan utföras som tidigare.

Entrén som möter besökaren på väg in i förbindelsegången vilken
knyter ihop kyrkan med det före detta församlingshemmet. Den
här vägen leder också ut till kyrkogården.

ÅTGÄRDER i KYRKORUMMET
Samtliga bänkar är borttagna och golvet belagt med
kalksten för att ge plats åt en flexibel, mångfunktionell möblering.
I den nordöstra delen finns formella mötesrum.
I väst finns caféavdelning med bekväma sittplatser
och möblering för mer informella möten. För stora
gudstjänster och möten används koret. Mindre förrättningar hålls i dopkapellet som lämnats orört.
Golvytan i rummets mitt hålls fri för att tydliggöra de olika funktionerna men också för möjligheten
att vid behov utöka antalet sittplatser. I sidoskeppen
förläggs infotorg för allmänheten.
Det förhöjda golvet i koret är förlängt åt väst till
första pelarparet så att det binds ihop med dopkapellets golv. Trappstegen mot altare t är avlägsnade, för
en större möblerbar golvyta. Orgeln behåller både
sin plats och tidigare funktion.

KYRKOGÅRDEN
Grundkaraktären på kyrkogården värnas. En grundlig förnyelse av växtlighet och ytskikt på hårdgjord
mark utförs.
En trappa från Kungsträdgården vid Doktor
Glas bodar, leder upp till kyrkogården och ger en
ny entréväg. På parksidan kan trappan om så önskas
stängas av.
KYRKANS KULTURVÄRDEN I FÖRSLAG 1
Trots att ett nytt stort tillägg tillförs kyrkomiljön
med en ny byggnadskropp, blir konsekvenserna för
de kulturhistoriska värdena måttliga. Kärnvärdena i
kyrkans exteriör är opåverkade. Kyrkogården påverkas i högre grad men dess funktion och grundstruktur består.
Det traditionella kyrkorummet går förlorat i interiören. Dock anger möbleringen de bärande riktningarna som är viktiga för förståelsen av det liturgiska
rummet. Domkyrkoförsamlingen och Stockholms
stift vill förtydliga sin verksamhet både inåt och utåt
och bygga kyrkans identitet i samtiden. Framtidsvisionen reducerar vikten av att bevara den inre omgestaltningen från 1936–37. Som en del av konceptet
skulle de belysta korfönstren få ett symboliskt värde
som motiverar flytten av altaruppsatsen. Ingreppet
återför också ett dokumentvärde som varit centralt,
vilket tidigare restaurering inte tagit hänsyn till.
I omgestaltningen har nya och nygamla värden
getts företräde framför det befintliga.
Den sammanvägda bedömningen av förslaget är
att inverkan på de kulturhistoriska värdena är begränsad.

NYBYGGNAD
En ny genomsiktlig byggnad förbinder det tidigare församlingshemmet och kyrkan. Den nya byggnadskroppen är förlagd mot Västra Trädgårdsgatan.
Fasadlivet är indraget en bit från befintligt gjutjärnsstaket.
Vid entrén till kyrkogården är byggnaden avsmalnad för att markera öppningen och för att
möjliggöra infart till kyrkogården. Marken under
tillbyggnaden grävs ut för försörjningsfunktioner.
Till källarvåningen tar man sig med trappa eller hiss.
Överljus släpper ner dagsljus längs väggarna.
FÖRSAMLINGSHEMMET
Det tidigare församlingshemmet är återtaget i kyrkans
användning och disponeras för ett funktionellt kontor,
med ett 60-tal arbetsplatser för stiftets medarbetare.

23

II sankt jacobs kyrka

Förslag 1 sektion: En nyuppförd förbindelsegång förbinder kyrkobyggnaden med arbetsplatserna för stiftets verksamhet i före detta
församlingshemmet. Den inrymmer även försörjningsfunktioner i två plan.

Kyrksal
Mötesrum
Café
Arbetsplatser
Teknik och förråd
Toaletter
Förbindelsegång
Förslag 1 bottenplan: Nya funktioner har förlagts utanför kyrkobyggnaden. Arbetsplatser för stiftets verksamhet har placerats i före detta
församlingshemmet. En nyuppförd förbindelsegång mellan kontorslokalerna och kyrkan inrymmer försörjningsfunktioner. Kyrkorummet
skall fortfarande kunna användas för förrättningar, men inrymmer ett café och ett informationstorg.
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Förslag 1: Skissen visar koret utan altaruppsats och altare. Den dominerande altaruppsatsen
låste användningen av koret. Avlägsnandet av den släpper återigen in ljuset och inbjuder till
en friare användning av koret.

ETT TRANSFORMERAT
KYRKORUM – FÖRSLAG 2

Förslag 1: Förbindelsegången ansluter
till kyrkorummet via ett fönster och en
öppning i muren under.

runda trappor leder upp till de övre planen som i sin
tur binds samman av en förbindelsebrygga genom
mittskeppet. Alternativt tar man hissen upp, vilken
finns placerad i det norra sidoskeppets västra hörn.
Arbetsrummen skärmas av från övriga kyrkorummet med glasväggar dekorerade med mönster inspirerade av de nu dolda valvdekorationerna från det
sena 1800-talet. Ytterligare arbetsplatser finns i södra
sidoskeppet i ett avskärmat rum. Norra sidoskeppets
nedre del och sakristians två rum är mötesrum.
De tidigare förhöjda golven i koret och dopkapellet binds ihop genom att golvytan emellan dem
fram till predikstolen höjs till samma nivå.
Dopkapellet finns kvar orört för att fungera för
gudstjänst, förrättning eller som plats för mindre
föredrag. Under orgelläktaren finns toaletter, kopieringsrum, med mera. Strax innanför den västra ingången finns en kombinerad serverings- och receptionsdisk samt pentry för personalen.

Liksom föregående förslag grundar sig denna idé
på att samla Stockholms stifts funktioner till Sankt
Jacobs kyrka. Samma form av mötesplats skapas genom att enbart utnyttja den befintliga kyrkobyggnaden. Församlingshemmet kan fortsätta vara uthyrt.
Här finns plats för såväl kontemplation som att
sitta ner och dricka kaffe eller för att föra ett samtal
i aktiv miljö.
Stiftets personal får omkring 45 arbetsplatser med
närhet till aktiviteter i kyrkorummet. Flera avskilda
rum för möten finns i anslutning till arbetsplatserna,
från det enkla personliga mötet till det stora med
många deltagare. Det finns också möjlighet att fira
gudstjänst på flera olika platser i kyrkan.
Den fria ytan i och omkring koret ger möjlighet
till större samlingar och hela mittskeppet kan i stort
användas för sittplatser vända åt valfritt håll. En stor
filmduk kan hissas ner från förbindelsebryggan för
att ge audiovisuella upplevelser av hög klass.

KYRKANS KULTURVÄRDEN I FÖRSLAG 2
Förslaget att inrymma hela Stockholms stifts verksamhet inne i Sankt Jacobs kyrka är omfattande och
ingreppen i kyrkorummet blir stora och tilläggen
framträdande, vilket påverkar de kulturhistoriska
värdena på flera punkter.

KYRKORUMMET
I varje sidoskepp finns ett våningsplan, vilket skapat
rum för huvuddelen av arbetsplatserna. Två stora
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Läktarna i Jacobs kyrka har genom tiderna haft
en lång rad olika utföranden. Under de senaste 80
åren har kyrkorummet dock saknat läktare, vilket
påverkar uppfattningen om dess arkitektur. Genom
sin indragna och höga placering är de föreslagna
läktarna emellertid tydligt underordnade det stora
kyrkorummet.
Mötet mellan gotik och renässans som manifesterats i kyrkobyggnadens plan, som är en hybrid
mellan den medeltida långhuskyrkan och renässansens centralkyrkoideal, har högt kulturvärde. Flera
av de föreslagna åtgärderna försvårar avläsbarheten
av detta möte i och med att centralkyrkoaxeln i korsmitten bryts. Geometrin i kyrkorummet upplöses
till viss del när bänkarna avlägsnas och förbindelsebryggan mellan läktarna rubbar kyrkorummets
grundstruktur.
De inbyggda våningsplanen eller läktarna innebär att valven i sidoskeppen inte blir synliga. Vidare

har trapporna ett för interiören främmande formspråk och större storlek.
Den sammanfattande analysen av förslaget att
inrymma hela stiftets verksamhet i den befintliga
kyrkobyggnaden visar att åtgärderna har betydande
inverkan på kyrkorummets upplevelsevärden och en
stor påverkan på dess dokumentvärden.

Mötesrum
Arbetsplatser
		
Förslag 2 övre plan: Arbetsplatser för stiftets verksamhet har placerats på ett nytt våningsplan. Detta förslag ger ca 45 arbetsplatser
i kyrkorummet.
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Förslag 2 sektion: Här framgår placeringen av de nya läktarna och de välkomnande trapporna upp till arbetsplatserna. En förbindelsebrygga ger en enkel kommunikation mellan kontorsdelarna. Bryggan fungerar även som bärare för audiovisuell utrustning i kyrkorummet.

Kyrksal
Mötesrum
Café
Arbetsplatser
Teknik och föttåd
Toaletter
Förslag 2 bottenplan: Så här kommer kyrkorummet att se ut på bottenplan. Huvuddelen av bottenplan utgörs av flexibla mötesplatser för att
fylla alla behov. Försörjningsfunktioner inrymms under läktaren. Café och sittplatser finns centralt och i närhet av kommunikationsytorna.
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Längdsektionen visar hur arbetsplatser förlagts på det nybyggda läktarplanet. Rummen har skärmats av mot övriga kyrkorummet med etsat
glas. Motivet är hämtat ifrån Agi Lindegrens valvdekorationer från 1890-tal.

KÄLLOr

”Jacobs vänliga och hemtrefna kyrka bildar ett afrundadt
helt, fast barocken är tornväktare och renässansen sitter
på utkik i småtornen, fast korfönstren äro i en blandad
öfvergångsstil och empiren står på predikstolen, rococon
på orgelläktaren och gotiken kring kolonnerna, allt under
det tysk renässans sjunger lutherska psalmer på läktarne.
Där ligga stilarne omskakade som lotter i en påse. Där
hålla de senaste 500 årens alla historiska stilar gemensam
högmässa – och råka ändock icke i träta.”

Ritningsarkivet ATA. Kulturhistoriska byråns arkiv,
ATA. KBS Fotografier, ATA. Tidningsklipp 1910-1970, ATA.
Stockholmskällan, web. Kulturmiljöbild,web
Bebyggelseregistret, RAÄ, web
Alm, G, Renässansens konst, arkitekturen, 1996
Carlén O, Karl XIII torg förr och nu, 1866
Hedrén, JJ, Kort berättelse om S:t Jacobs kyrka, 1816
Holmström, I, Sankt Jacobs kyrkas restaurering 1968–69, 1969
Flodin, B, Murmästaren Hans Ferster, avh, , 1974
Jacobsson, E A, Stockholms kyrkor, 1897
Karlsson, A-M, Stjärnvalv i det medeltida Sverige, 1986
Kyrkoguider från 1937, 1960, 1970 och 2009
Leijonhufvud O, Restaureringen 1936-37, 1937
Nordberg, T O, Jacobs kyrkas byggnadshistoria, Fornvännen 1936
Nilsson, G A, Jacobs kyrkas sydportal, Fornvännen 1946
Sveriges kyrkor: Jacobs kyrka del 1 och del 2, 1925, 1934
S:t Jacob. Minnesskrift 1643-1943. Olika förf. 1943
S:t Jacob, Stockholms stift, 2008
Stolt, B, Dopaltaret, Svenskt församlingsliv 2011
Von Heidenstam, Verner: Modern barbarism: Några ord mot restaurerandet
af historiska byggnader, Albert Bonniers förlag, Stockholm 1894
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Byggnadsinventering City, Stockholms stadsmuseum, 1975
Vård och underhållsplan, AIX, 2004
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– Verner von Heidenstam, 1894

Sankt Jacobs kyrka 1894.
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ellen stenholm OCH SIGNE WIRDBY

III S:TA CLARA KYRKA

english summary
Saint Clara’s Church is situated in the very heart of Stockholm, in the midst of the bustling life of the capital.
It has its origins in the 11th century. The history and development of the church are studied and its cultural
heritage values analyzed. The current use of the church, as well as possibilities for improvements, further development, extended use and liturgical challenges are discussed. The proposals presented are intended to optimize
and improve the use, functions and overall management of the church and the surrounding churchyard. The
proposal, ‘Preserve and develop’, aims to maintain the unique qualities of this place of worship and its parochial
work. At the same time the goal has been to create modern, flexible and safe conditions for different kinds of
encounters, gatherings and visits at the historical and sacred site of Saint Clara.

S

En femhundraåring i stan

:ta Clara kyrka sjuder av aktivitet – välfyllda högmässor varje söndag, konserter
och bönestunder, kursverksamhet, daglig
matutdelning till behövande och uppsökande verksamhet på den närliggande ”Plattan”.
Kyrkogården passeras dagligen av flera tusen personer. Slitaget är stort. Vård och underhåll av inventarier och ytskikt är eftersatt. Även behovet av
förvarings- och kontorsutrymmen är stort. Hur
ska verksamheten och de kulturhistoriska värdena bevaras och utvecklas i framtiden? Här är vårt
förslag.

S:ta Clara kyrka i centrala Stockholm, mitt i storstadens brus, står på en plats där mässa har firats, Guds
ord predikats och människor mötts sedan 1200-talet då kung Magnus Ladulås donerat mark för en
klosteranläggning för klarisseordens nunnor. Några
arkeologiska fynd på platsen vittnar om medeltida
bebyggelse. På Historiska museet finns museiföremål och målade altarskåpsluckor som härstammar
från klostret.
1527 beslutade Gustav Vasa att riva klostret och
dess egendomar konfiskerades av staten. Johan III
lät i motreformationens anda bygga en ny kyrka
som stod på plats ända till 1751 då en brand utbröt
som skadade kyrkan svårt. Överintendenten och arkitekten Carl Hårleman, även medlem i det lokala
kyrkorådet, fick i uppdrag att återbygga kyrkan vars
murar och valv fortfarande stod kvar efter den ödesdigra branden. Hårlemans engagemang tog slut redan 1753 vid hans död, arbetet med kyrkan övertogs
av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz som ritade en
rad fasta inventarier inklusive altaruppsättningen.
Skulptören Johan Tobias Sergel sk ett par gipsänglar
som sedan dess finns i kyrkan.
1884-1886 ombyggdes S:ta Clara kyrka enligt
ritningar av Helgo Zettervall. Denna ombyggnad
begränsades till tornet som fick sin nuvarande spira
och en dekorativ beklädnad av bränt rödtegel och
glaserat svarttegel. En omfattande invändig renovering genomfördes 1906-1907 av arkitekten Agi
Lindegren. Äldre fast inredning byttes ut, utom altaruppsättningen, predikstolen och epitafierna. Orgelläktare och orgelfasad tillkom. Konstnären Olle

Kyrkogården besöks dagligen av tusentals människor. Dessutom
delas mat ut till behövande varje vardag av frivilliga, varav några
en gång själva varit behövande.
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KULTURHISTORISKA VÄRDEN

Hjortzberg dekormålade valv och delar av väggar.
Denna invändiga renovering innebar ett helhetsgrepp som än idag präglar upplevelsen av kyrkorummet i S:ta Clara kyrka.
Stadsplanering har under århundraden påverkat
S:ta Clara kyrkas omgivning. 1950-1970-talens citysanering är den senaste omvälvande ändringen i
staden kring kyrkan. 1700- och 1800-talens karaktär är fortfarande tydlig på kyrkogården. Både den
”slumpmässiga” placeringen av gravar och gångsystemet finns till stor del kvar idag – anläggningen är
ett synnerligen välbevarat tidsdokument av en gången tids begravningsplatskaraktär i stadsmiljö, vilket
i de allra flesta fall fullständigt försvunnit under
1900-talet.

Efter identifikation, analys och värdediskussion sammanfattas de kulturhistoriska värdena i tre teman:
S:TA CLARA I STOCKHOLM – 800 ÅR AV
KYRKANS VERKSAMHET
S:ta Clara kyrka och den omgivande kyrkogården
präglas av starkt kontinuitetsvärde då anläggningen
funnits på platsen ända sedan kung Magnus Ladulås
grundade ett kloster på platsen på 1200-talet. Den
kyrkliga verksamheten fortsätter i den nuvarande
kyrkan vars murar stått här sedan slutet av 1500-talet. Kontinuitetsvärdet understryks och stärks av
samhällshistoriskt och socialhistoriskt värde som
får sitt uttryck i den långa traditionen av diakonal
verksamhet och kyrkans trygghetsskapande roll för
de utsatta i samhället förr och nu.
Upplevelsen av den ålderdomliga kyrkomiljön
och kontrasten mot den moderna staden runtom
är påtaglig i stadsdelen. Anläggningen har ett högt
miljöskapande värde som kvarvarande vittne av en
gången tid i just dessa kvarter som drabbats av stora förändringar, särskilt under citysaneringens epok
och det nu aktuella exploateringstryck som bland
annat Citybanans dragning mot Centralstationen
föranlett.
KYRKANS ARKITEKTUR PRÄGLAS AV
ÅRSRINGAR FRÅN FEM SEKEL
S:ta Clara kyrkas byggnadshistoriska värde är starkt
och tydligt genom de årsringar som är synliga i kyrkans exteriör och interiör. Murningsteknik ända från
1500-talet visar sig i kyrkans fasader. Sengotiken
i korets och långhusets exteriörer samspråkar med
det nygotiska tornet. 1700-talets ljusa och rymliga
kyrkorum präglar alltjämt interiören där det Hårlemanska rummet möts av det konstnärliga värde som
Olle Hjortzbergs tak- och valvmålningar från tidigt
1900-tal utgör.
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S:TA CLARA KYRKA ÄR EN SYMBOL I
HUVUDSTADEN
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Det högresta tornet har ett högt symbolvärde som
en del av huvudstadens bevarandevärda siluett. Tornet symboliserar staden, men självfallet även kyrkan,
Svenska kyrkan, då det är synligt för besökare från
första stunden när de anländer på Centralstationen
och stiger ut på huvudstadens gator. Kyrkotornet
blir även ett landmärke.
S:ta Clara kyrkas diakonala verksamhet under de
senare åren har skapat ett vida känt varumärke, ett
symbolvärde, där allmänheten känner igen kyrkan
som en trygghetsskapande institution för storstadens utsatta människor. S:ta Clara kyrka förknippas
på ett positivt sätt med frivilliga insatser, matutdelning och välgörenhet. Symbolvärdet är ytterst aktuellt, förändras och förstärks ständigt samt väcker
stort intresse för inte bara kyrkomiljön utan även
den verksamhet som bedrivs där.

förändringsförslag
Utifrån studier kring S:ta Clara kyrkas historia, analyser av dess kulturvärden samt diskussioner, platsbesök och intervjuer har följande förslag för kyrkans
framtida utveckling tagits fram. Förslagen berör
kyrkogårdens miljö, funktion samt de utmaningar
som den diakonala verksamheten medför. För att
bemöta verksamhetens ökade behov föreslår vi en
ny byggnad för bland annat matutdelning. Kyrkobyggnadens interiör har också studerats och ett antal
möjligheter för förbättringar och ändringar presenteras. Syftet med dem är att skapa ett mer flexibelt
kyrkorum där olika slags funktioner kan mötas och
samspela. Slutligen uppmärksammas en rad punkter
som förvaltare (Stockholms domkyrkoförsamling)
och brukaren (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen,
EFS) bör förbättra för att kunna bevara och utveckla
kyrkan och dess närmiljö.
Framtidens KYRKOGÅRD
Citysaneringen förändrade Stockholm fundamentalt. Kyrkan och kyrkogården utgör ett av de få kvarter som överlevde de omfattande rivningarna. De
står nu kvar som en påminnelse om gångna tider.
Som ett av få gröna inslag i den här delen av staden är det av särskild vikt att grönskan behålls, att
platsen bevaras och utvecklas. Förslaget innebär att
kyrkogården bevarar sin status som grön oas men
att platsen blir mer inbjudande och tryggare än den
upplevs idag. Entréerna till kyrkogården förstärks
och tillgänglighetsanpassas för att bjuda in förbipasserande. Genom en ökad detaljeringsnivå i omsorg
och bearbetningsgrad förstärks platsens värden, och
den får en utökad funktion som plats för tid och
eftertanke i en pulserande storstad.
Förslaget innebär att kyrkotomten blir mer trivsam, ändamålsenlig och värdig för förbipasserande,
kyrkobesökare och för diakonal verksamhet, till
exempel matutdelning. Förslaget tar utgångspunkt
i den befintliga strukturen som har sitt ursprung i
1600-talet och som vi bedömer vara kulturhistoriskt
värdefull. På kyrkogårdens nordvästra hörn placeras en ny byggnad som kompletterar den befintliga krans av byggnader som omgärdar kyrkotomten.
Gångar och grönytor bibehålls och tydliggörs. Gården förses med belysning och skulpturala sittplatser,
vissa uppvärmda under vintern. Grönytorna kring

S:ta Clara med sin omistliga siluett i Stockholms stadsbild.
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Upprustningsförslag för S:ta Clara kyrkogård
1. Nybyggnad
2. Samtliga gångytor hårdgörs, gräns mot grönytor markeras
3. Sittplatser med belysning runt träden
4. Skulpturala sittplatser utmed kyrkans södervägg
5. Plantering i upphöjningen kring gravvårdarna
6. Ny gång enligt 1800-talets gårdsplan
7. Entréer breddas
8. Upptrampad stig hårdgörs
9. Platsen framför kyrkans huvudentré omarbetas
10. Nya träd och ny informationstavla vid Bellmans grav
11. Ny gång utmed befintlig trädrad enligt 1800-talets gårdsplan
12. Gravkor restaureras och förses med belysning och information
13. Bänkar med värmeslingor installeras
14. Upphöjd kantsten med belysning fungerar som sittplatser

Mot kyrkans södra fasad har skulpturalt gestaltade sittsmöbler
placerats som välkomnar besökare att slå sig ner. Grönytan har
höjts upp och kanten mellan gång och grönyta har murats upp,
lagom hög att sitta på. Gräset har ersatts med plantering vilket
bäddar in gravvårdarna utan att de täcks över. Förhoppningen är
att gravvårdarna fredas mot dagligt slitage.
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gravvårdarna planteras med låga perenner. Genom
förslaget skapas nya områden där det går att sitta och
röra sig i stället för vid gravvårdarna. En trädvårdsplan samt en vård- och underhållsplan för skötsel av
anläggningen bör upprättas.
I förslaget begränsas ingreppen i befintlig struktur endast till kyrkogårdens nordvästra hörn där
nybyggnaden placeras. I och med nybyggnationen
kommer ett mindre antal äldre gravvårdar att flyttas.
Även ett förråd, som inte bedöms vara kulturhistoriskt värdefullt, kommer att rivas. Förslaget skapar
förutsättningar för att de befintliga gravvårdar som
bedömts vara kulturhistoriskt värdefulla bevaras.
I och med att befintliga strukturer och gravvårdar
bevaras och tydliggörs medför förslaget att det kulturhistoriska värdet stärks samtidigt som platsen blir
mer trivsam och ändamålsenlig.
ny byggnad uppförs
Vi föreslår ett nytt hus där den diakonala verksamheten placeras som ett nytillskott i kransen av hus
som omgärdar S:ta Clara kyrkogård. Placeringen
tydliggör kyrkogårdens yttre gränser och definierar
Klara Östra Kyrkogata. Målsättningen är att nybyggnaden ska berika både gata och kyrkogård.
Sektion och planskiss som visar den föreslagna nybyggnadens
förhållande till kyrkobyggnaden och kyrkogården samt den befintliga kringliggande bebyggelsens skala.

Väster om nybyggnationen, på kyrkogården, skapas
en solig och lugn plats, tillika ett nytt torg och ny
mötesplats i Klarakvarteren.
Nybyggnaden består av två våningar. Bottenvåningen är offentlig och inrymmer kök och restaurang som antingen kan brukas av kyrkan eller hyras
ut till allmänheten. På denna bottenvåning kan exempelvis den redan etablerade diakonala verksamheten få det utrymme som i dagens situation saknas.
Övervåningen i det nya huset har till skillnad från
gatuplanet en mer generell och privat karaktär. Kanske behöver kyrkans administration fler kontorsplatser? Kanske behöver den diakonala verksamheten
utökas med sovplatser till behövande? Eller kanske
kan kyrkan hyra ut lokalen till en extern verksamhet
som berikar området runt S:ta Clara? Övervåningen
är med andra ord en utmärkt resurs för kyrkan och
dess verksamhet.

Skissen visar kyrkogårdens inramning av äldre bebyggelse. Den
föreslagna nybyggnaden fångar upp detta motiv.
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Planerna visar föreslagen nybyggnad. I bottenvåningen (till vänster) markeras rörelsen från kyrkogården genom huset ut
mot gatan med en grön linje. På kyrkogårdssidan placeras bänkar som bildar en mötesplats.
Sektioner nedan visar det publika bottenplanet som hör till staden och kyrkogården och den ickepublika övervåningen
med funktioner kopplade till kyrkans verksamhet.
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INVÄNDIGA FÖRÄNDRINGAR

de möjligheter för liturgin samt bland annat för musik- och teaterföreställningar. Utrymmet söder om
koret bibehålls som förråd.
Den södra korsarmen används som kapell. Denna inreds mer trivsamt och funktionellt. Den norra
korsarmens läktare görs tillgänglig och läktargolvet
planas till för att utrymmet effektivt kan användas
för utställning, pedagogik och möten. Ovanför gamla sakristian, bredvid läktaren, återskapas ett kyrkomuseum som man lätt når med hiss eller genom
trapphuset.
Orgelläktaren förses med bättre förvaring av noter och annat material. Nya skåp införskaffas i enlighet med musikverksamhetens behov och önskemål.

Utgångspunkt och motivering för invändiga förändringar och förbättringar är verksamhetens krav
och behov. Vi vill skapa bättre förutsättningar för
kyrkans personal, hyresgästen och brukarna genom
flera arbetsplatser, särskilda utrymmen för själavård
och intimare sammankomster, diskussioner samt
gruppmöten. Alla utrymmen bör göras tillgängliga. Målet är att skapa möjligheter till flexibel och
mångfunktionell användning av kyrkorummet. Vi
vill skapa förutsättningar till kreativt gudstjänstsliv,
kultur, sammankomster, möten och tillställningar.
Till sist vill vi även väcka liv i det gamla kyrkomuseet, Sveriges första i sitt slag.
Förslaget innefattar två alternativ, I och II. Gemensamt för båda är tillgänglighetsanpassning av
entrén i väst och av det förhöjda koret genom nya
ramper för bland annat rullstolar, rullatorer och
barnvagnar. En hiss byggs i norra korsarmen för
att göra den gamla sakristian (nuvarande café) samt
läktaren och kyrkomuseet tillgängliga för besökare.
Detta innebär en ny öppning i sakristians östra mur.
Den idag oanvända trappan i norra korsarmen ersätts med tillgänglighetsanpassad toalett. I tornrummet öppnas passage till utrymmen på tornrummets
norra sida – dessa utrymmen används som förråd
idag och har ingång endast från tornets utsida.
Utrymmen byggs om för att kunna användas som
förberedelserum för till exempel processioner, dop
och vigslar. Utrymmen på tornrummets södra sida
bibehålls och kan användas som arbetsrum för verksamhetens anstallda.
Befintlig bänkinredning ersätts med nya bänkar med dubbla sittriktningar – bänkar förses med
ryggstöd som enkelt kan flyttas över till olika sidor
(se skiss). Lösa stolar och bord kompletterar inredningen så att flexibilitet och variation av olika arrangemang blir möjligt. Bänkar, stolar och bord kan
ommöbleras inför olika tillställningar: gudstjänster,
seminarier, konferenser, middagar, filmvisningar
samt föreläsningar.
Lösa möbler – stolar och bord – förvaras i kyrkorummet. För detta ändamål byggs förvaringsskåp
i långhusets västra del under orgelläktaren. Skåpen
bör vara rymliga nog för att kunna hantera stolar
och bord på mobila vagnar.
Koret fungerar väl i sin befintliga utformning. En
ramp byggs på korets södra sida, flygeln lyfts upp på
första upphöjda nivån av koret. Utrymmet ger lysan-

Nya bänkar tillverkas. De
får en mer flexibel användning genom ett skjutbart
ryggstöd.

Mobil och ljudisoleratd mötes- och
samtalsmöbel. Skiss enligt modellen
“Toguna”, Bene Office Furniture.

I västra entrén byggs en ramp för bättre tillgänglighet. Förvaring
av lösa stolar och bord kräver skåp stora nog att inrymma möbelvagnar.
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Nytillskott och ingrepp i kyrkan
Sittriktning
Nya ingångar
Entréer och utrymningsvägar
Ramp
Hiss
Mötes-/samtalsmöbel
Skjutvägg

Alternativ I: Planritning visar flexibel användning av bänkar med skjutbara ryggstöd samt lösa stolar och bord. Detta inredningsalternativ
passar till exempel för konferenser.
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Alternativ II innebär att nya läktare byggs ovanför de befintliga.
Hissar installeras för att göra läktarna tillgängliga.

Kyrkomuseet återuppstår
Redan 1952 öppnades Stockholms första kyrkomuseum i S:ta Clara kyrka, men det stängdes så småningom. Det finns föremål med högt kultur- och
konsthistoriskt värde som tillhör kyrkan, men vården av dem är obefintlig, skadorna många och förvaringen bristfällig. I vårt förslag vill vi återuppliva
museet och ställa ut några viktiga föremål och samtidigt berätta om kyrkans och stadsdelens historia.
För att museet ska bli verklighet krävs en organisatorisk uppryckning. Ansvarsfrågan måste klargöras
och en fungerande gränsdragningslista mellan hyresgästen Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och Stockholms domkyrkoförsamling måste skrivas. Med en
större konserveringsinsats kan takmålningarna rengöras samt Sergels änglar och textilier konserveras.
Alla inventarier och deras förvaring gås igenom och
tillståndsbedöms. Konservatorerna skriver skötselanvisningar och undervisar personal och frivilliga.
Takmålningarna görs tillgängliga med strategiskt
placerad kikare och multimediaskärm.
Det befintliga mötesrummet görs om till museum. Skulpturerna placeras på ett podium, textilierna i utdragbara lådor med glasskydd och silver i inbrottssäkra montrar. En film berättar Klaras historia
– både kyrkans och stadsdelens som ju är så intimt
förknippade.

Skulptören Sergels två gipsänglar från slutet av 1700-talet förtjänar en värdigare placering än de har idag. Marmorkopior av
skulpturen är idag en del av altaruppsättningen.

Detalj från en modell för ett tänkbart museum: Historiska kyrkotextilier i lådor och monter, gamla altartavlor från klostrets tid
på inlån från Historiska museet och ett bildspel som berättar om
Klarakvarterens och kyrkans historia. Sergels änglar lyfts fram till
en plats i centrum.
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Nytillskott och ingrepp i kyrkan
Sittriktning
Nya ingångar
Entréer och utrymningsvägar
Ramp
Hiss
Mötes-/samtalsmöbel
Skjutvägg

Alternativ II: Kyrkan kan inredas för bland annat föreläsningar, middagar och fester.
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Till sist

Källor
Antikvariskt topografiska arkiv (ATA)
Nilsson, C: Kyrkguiden. Vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Stockholm 2007
Staf, N: S. Klara kyrka i Stockholm. Konsthistoriskt inventarium (utg. av
Sigurd Curman och Johnny Roosval), Nr 6:1-2, Stockholm, 1927-1928
AIX Arkitekter AB: S:ta Clara kyrka, Stockholms Domkyrkoförsamling,
Vård- och underhållsplan, 2004
S:ta Clara kyrka. Kulturhistorisk karakterisering av Elisabet Jermsten,
Stockholms Stadsmuseum, 2006. Tillgänglig på www.svenskakyrkan.se/
stockholmsstift

S:ta Clara kyrka har alltid stått i händelsernas centrum, i huvudstadens hjärta. Den manifesterar
kyrkans budskap och närvaro i människornas liv.
Kyrkans torn utgör ett av de högsta elementen i
Stockholms stadssiluett som omnämns i motiveringen för riksintresset ”Stockholms innerstad med
Djurgården”. Tornet symboliserar kyrkan och dess
verksamhet – det visar vägen till det gudstjänstsliv
och diakonala verksamhet som S:ta Clara är känd
för. Tornet är ett landmärke som hjälper invånare
och besökare att hitta rätt i storstaden. De tiotusentals människor som passerar S:ta Clara kyrka och
kyrkogård dagligen upplever tornet som en självklarhet i stadsbilden.
Att bevara, använda och utveckla är några av
nyckelorden i de nya kulturpolitiska målen som
Riksdagen antog 2009. ”Bevara och utveckla” heter
även vårt förslag för anpassning av kyrkan och kyrkogården i vår tid. Förutom de konkreta förslagen
avseende om- och tillbyggnad av S:ta Clara vill vi
också fästa uppmärksamhet vid kyrkans och kyrkogårdens plats och betydelse i både den visuella
och den mentala stadsbilden. ”Bevara och utveckla”
innebär att kyrkomiljön rustas inför framtiden när
fler byggnader gör anspråk på att vara tongivande
i stadssiluetten. Genom anpassningar och förbättringar skapas förutsättningar för stark verksamhet
och tydlig närvaro i Stockholm.

Svenska kyrkan har historiskt sett lämnat tydliga spår i det fysiska
landskapet, med sina kyrkor, torn och begravningsplatser. Den
fysiska byggnaden har manifisterat kyrkans plats i samhället såväl
fysiskt som innehållsmässigt. Låt oss leka med tanken att kyrkan
även i framtiden skulle vara en stark aktör i samhällsdebatten, och
spela en roll i utvecklingen av våra byggda miljöer.
S:ta Clara med sitt centrala läge skulle kunna utgöra ett informationscentrum för Svenska kyrkan, i både Stockholm och Sverige.
Kanske skulle den gestalta sig som på skissen till höger?
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English summary
This 12th century church was built by royal initiative and is one of few Romanesque churches in Sweden with
the tower placed above the chancel. The exterior was built mainly in three stages between the 12th to 19th
centuries. The interior of Färentuna Church is still dominated by its medieval plan with vaults and mural
decorations. Also notable is the remarkable collection of medieval wooden sculpture. Surrounding the church
is a cemetery largely unchanged since the 18th century and still in use. There is also a tool shed and a mortuary
from the same period and a parish house from the 1980s. The church is not threatened with redundancy, but
closure of the church has been discussed in the past owing to a decline in church attendance and the amalgamation of parishes. The parish has a total of four churches in the area. To increase the number of visits and the
overall use of the building we propose an extended use of the church by the community. To make this possible
we suggest that the pews in the west part of the church are removed to facilitate flexibility. We also suggest a
small number of other changes that would make all areas of the church accessible. The parish house and the
church could be rented for various activities and there is a nearby school that could use the church for teaching
or as a quiet study space. We also propose a number of restoration and conservation projects to maintain the
church’s cultural heritage values.

F

ärentuna kyrka är en av Färingsö församlings fyra medeltida kyrkor. Församlingen
har drygt 6000 medlemmar och närheten
till Stockholm bidrar till att invånarantalet förväntas öka. Nyttjandet av kyrkan är inte
så omfattande, då huvuddelen av församlingens
invånare finns i Stenhamra. Intill kyrkan finns
Färentuna församlingshem som nyttjas för barnverksamhet, soppluncher med mera.
Färentuna kyrka har inget akut stängningshot
över sig idag, men diskussioner förs om besparingar i församlingen till förmån för den med
hänsyn till befolkningscentrat bättre belägna
församlingsgården i Stenhamra. För att ge förutsättningar för ett fortsatt nyttjande av kyrkan
och undvika en kallställning, har vi tagit fram ett
realistiskt alternativ för ökad användning som
ger förutsättningar för ett nyttjande även utanför
församlingens verksamhet.

HISTORIK

Plan över kyrkans utvecklingsfaser.

Illustration av kyrkans utvecklingsfaser. Korabsiden revs vid 1600talets slut.

Färentuna kyrka uppförs under 1100-talet på kungligt initiativ med långhus i två travéer, kor, absid och
ett torn i kyrkans östra del. Innertaket var vid denna
tid av trä.
Sakristian färdigställs under 1300-talet. Under
1400-talet uppförs vapenhuset och kyrkan förses
med murade valv. Långhuset förlängs västerut med
en travé och interiören dekoreras med kalkmålningar. De flesta av kyrkans träskulpturer tillkommer.
Under 1600-talet uppförs norra stigluckan.
Västra entrén tas upp och fönsteröppningen
förstoras. Korabsiden i öster rivs och gavelväggen
förses med ett fönster. Kyrkan vitkalkas interiört och
nederdelen av väggarna pryds med draperimålningar. Predikstolskorg och altarring färdigställs.
Under 1700-talet får kyrkogården sin nuvarande
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utsträckning och murinhägnad. Innanför planteras
lövträd. Södra stigluckan, materialbod och bårhus
med limfärgsmålat tak uppförs. Tornet förses med
karnisformad huv. Klockorna flyttas dit från en äldre
klockstapel som rivs. Den nuvarande altaruppsatsen
ersätter korfönstret. I långhuset byts tegelgolvet ut
mot ett brädgolv och orgelläktare uppförs.
Predikstolen kompletteras med dekor, trappa
och ljudtak. Västra travén störtar in och ersätts med
gipsat trätak. Koret får nytt tegelgolv och gravarna
i kyrkan fylls igen. Bänkinredning, ljuskronor, ljusplåtar samt vapenhusets altare tillkommer.
De två västra fönstren på norrsidan öppnas
upp under 1800-talet och övriga fönster får sitt
nuvarande utseende. All fast inredning målas ljusgrå.
Yttertaket beläggs med järnplåt. Kaminer används
för uppvärmning. På 1850-talet inskaffas ny orgel.
Under 1900-talet ersätts trätaket i västra travén
med tegelvalv som putsas och förses med målningar.
De medeltida kalkmålningarna i kyrkorummet tas
åter fram. Läktarbarriären flyttas fram och ändras.
Elektrisk uppvärmning och elbelysning installeras.
1971 byggs en läktarunderbyggnad. 1979–80
uppförs ett församlingshus efter ritningar av Ralph
Erskines arkitektkontor. Kyrkogårdsmuren öppnas
mot väster och förses med grindstolpar i betong
och järngrindar. Tornhuv och sakristia beläggs med
plastisolbelagd plåt.
En fasadrestaurering genomförs i början av 2000
talet, samtidigt målas fönster och snickerier med
linoljefärg.

En madonna i romansk stil, från1200-talets mitt, är kyrkans
äldsta träskulptur. Dess barn och krona saknas. Till höger
triumfkricifix från 1400-talet.

1400-talet. Under 1700-talet tillkom den nuvarande tornhuven med lanternin och under 1800-talet
fick kyrkan nya och större fönsteröppningar.
Interiört präglas kyrkan av den medeltida
planen, valven och kalkmålningarna i kyrkans östra del. Kyrkans medeltida karaktär förstärks av det
stora antalet bevarade medeltida inventarier, varav
triumfkrucifixet är ett.
Färentuna kyrka har medeltida gråstens- och
tegelmurverk, valv och kalkmålningar. Vapenhusets
takstolar bedöms vara ursprungliga från 1460-talet,
medan långhusets takstolar delvis är från 1600-talet.
Vapenhusets ovanliga altare med relikgömmor
och piscina, tillsammans med det folkliga måleriet
föreställande ”Käring med mjölkhare” är mycket
sällsynt. Det vittnar om medeltidsmänniskans tro
och världsbild och utgör ett intressant komplement
till kyrkorummets högtidligare, bibliska illustrationer. Fattigbössan vid sydportalen är en sällsynt
utvändig detalj på vapenhuset.

KULTURHISTORISK VÄRDERING
Färentuna socken ligger i en rik bygd som haft en
central ställning på Mälaröarna ända sedan järnåldern. Kyrkan ligger i ett välbevarat och naturskönt
sockencentrum med fornlämningar som återkopplar
till dess äldre historia. Kyrkan och kyrkogården vittnar om kontinuerlig användning sedan medeltiden.
Färentuna kyrka tillhör en av få kyrkor med tornet placerat över koret. Östtornskyrkorna har oftast
uppförts på initiativ av kungamakten. Idag betraktas
Färentuna kyrka tillsammans med övriga östtornskyrkor i området som de äldsta landsortskyrkorna
i Mälardalen.
Exteriört präglas Färentuna kyrka huvudsakligen av den form den fick i samband med att långhusets västligaste del och vapenhuset uppfördes på

Vapenhusets vind sedd mot söder med tegelmurverk och takstolar
från 1460-talet.
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Kyrkans inredning är av hög konstnärlig och
hantverksskicklig kvalitet. Särskilt predikstolen
påverkar rummet genom sin storlek och rika
dekor. Den slutna bänkinredningen från 1726
är ett värdefullt exempel på bänkinredning från

från 1200-talet i romansk stil är av särskilt värde,
liksom kyrkans fina nattvardssilver och den smidda
järnkronan i vapenhuset.
Kyrkogårdens hamlade trädkrans, putsade
stigluckor, samt bodar i natursten och timmer
utgör en väsentlig del av kyrkomiljön. Likbod och
materialbod vittnar genom sin närvaro om den
genomgripande förändringen vid mitten av 1700talet bland övre klasser att inte längre begravas inne
i kyrkan utan på kyrkogården. Bodarnas material
och konstruktion har autenticitet och kontinuitet
sedan uppförandet. Tidstypisk är även bodarnas
symmetriska placering i kyrkogårdens yttre hörn
och tälttaksformen som var vanlig under 1600- och
1700-talet. Likbodens innertak med dekormåleri
från 1740 har ett betydande kulturhistoriskt värde.

UTÖKAD ANVÄNDNING
Mjölkharemotivet i vapenhuset målades omkring 1460, samtidigt
som koret målades. Målningarna tillskrivs Strängnässkolan.

Målet med en alternativ användning är att nyttja kyrkan, församlingshemmet och komplementbyggnaderna till sin fulla potential. Det är inte
meningen att göra några stora ingrepp eller förändringar utan att se de möjligheter som byggnaderna och
miljön erbjuder. Från ett sporadiskt användande idag
kan förutsättningar ges för ett nyttjande sju dagar i
veckan.

denna tid, men även altarring och altaruppsats i
nederländsk- nordtyskrenässansstil är viktiga
historiska dokument.
Kyrkans inventarier är till stor del tillkomna
under 1400-talets mitt. Triumfkrucifixet och
träskulpturerna, inte minst dopfunten och madonnan

MATERIALBOD

SKOLA

ERSKINESALEN

LIKBOD

Situationsplan över kyrkomiljön och skolan. Till höger foto
från nordväst mot Erskinesalen och kyrkan.
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Ett ökat nyttjande utanför Svenska kyrkans
verksamhetsområde ger fler människor en identitet
kopplad till den lokala kyrkan och därmed ett ökat
intresse och förutsättningar för dess framtida bevarande.
Ett antal nyttjandescenarion har tagits fram för
att exemplifiera nyttjande som är förenligt med
kyrkans bevarande och samtidigt inte för avvikande
från kyrkans ursprungliga syfte. Flera typer av nyttjande kan kombineras och Färingsö församling kan
fortsatt vara huvudman. Flera nyttjanden kan ge intäkter för kommande underhållsbehov.
Församlingshemmet som är ritat av Erskines
kontor återställs med ursprungliga material och färgval. Då det i år, 2014, är etthundra år sedan Ralph
Erskine föddes, är ett förslag att döpa byggnaden till
Erskinesalen. Det är en stor tillgång med lokalerna i
nära anslutning till kyrkan som kan utnyttjas bättre
än idag.
För att underlätta det utökade nyttjandet krävs
en del förändringar i kyrkorummet. I kyrkans
västra del rivs läktarunderbyggnaden och bänkarna
tas bort i västra travén. Detta medger en öppen yta
lämpad för aktiviteter, men även plats för lösa stolar
i önskad sittning.

Familjegudstjänst i Färentuna kyrka 2014.

Församlingens nyttjande
Församlingen kan nyttja kyrkan som idag med
gudstjänster, förrättningar och andra aktiviteter.
Ökad tillgänglighet ger möjlighet för fler att komma
in i kyrkan och att delta i verksamheten.
Den öppna ytan i kyrkans västra del ger en
betydligt flexiblare användning. Vapenhuset blir den
naturliga entrén till kyrkan. Här möts man av en
prydlig och historiskt tilltalande inredning.

Axonometri
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Kulturhistoriskt nyttjande
Det stora kulturhistoriska värdet ger förutsättning
för att göra kyrkan och komplementbyggnaderna
tillgängliga för fler. Visningar kan göras organiserat och med teman. Tornvinden och långhusvinden
anpassas med gångbroar och räcken för att kunna
inkluderas i visningsverksamheten.
När den välbevarade likboden är restaurerad får
den vara en del i helheten med kyrkogården och
fungerar som ett pedagogiskt exempel på äldre tiders
gravskick tillsammans med kyrkogården.

Erskinesalens entré till höger och kyrkans västra entré skymtar till
vänster mellan träden. Närheten mellan byggnaderna utgör en
styrka för den utökade verksamheten.

Allmänt nyttjande
Utsökta lokaler med atmosfär ger förutsättningar för
uthyrningsverksamhet till föreningar och klubbar.
Här kan årsmöten, föreningsträffar, studiecirklar
med mera, samlas i funktionell miljö.
Plats finns även för uthyrningsverksamhet till
bröllop, kalas, andra högtider och konserter. Även
här utgör både kyrkan och Erskinesalen möjligheter.
Intag en festlig måltid i Erskinesalen, avrunda med
dans och bar intill småtimmarna utan att störa någon. Kyrkan blir en plats för fest och högtid.
Fler människor som inte har anknytning eller är
medlemmar i Svensk kyrkan kan få möjlighet att ta
del av miljöer och lokaler vilket kan ge ett intresse
och en förståelse för kyrkans roll i samhället såväl
idag som i svunnen tid.

Likbodens innertak pryds med sirliga akantusslingor i rokokostil.

I visningsverksamheten lyfts även Erskines
arkitektur och avtryck i bygden fram. Kyrkan blir
en naturlig del av historien för människorna i
Färentuna och återskapar traktens centralpunkt
för de generationer som saknar anknytningen till
kyrkan.
Skolans nyttjande
Det utmärkta läget och närheten till skolan ger en
god förutsättning för nyttjande till skolverksamhet
långt utöver skolavslutningarna.
I kyrkan kan med fördel en hel del av musikundervisningen förläggas. En inspirerande miljö med
god akustik och flera instrument på plats. Körsång
kan utvecklas inom skolans ramar. En utmärkt miljö
för att ge framträdanden av elever. Skolans bibliotek
kan förläggas till något av rummen i Erskinesalen
och kan även nyttja delar av kyrkan som läsesal för
tystnad och studiero.
Erskinesalen med sina öppna ytor kan integreras
i skolundervisningen till teori eller rörelse. Läxläsning på kvällstid är också en möjlighet.
Kyrkan avdramatiseras och blir en samlingsplats även när barnen har lämnat Färentuna skola
och ger dem en tydlig identitet för sin hembygd.

Vy mot söder. All bänkinredning demonteras från väster fram till
dörren vid södra vapenhuset. Det södra vapenhuset får en identitet
som entré till den kyrkliga verksamheten.
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TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER
För att göra entréerna tillgängliga höjs marken så att
den blir i nivå med stentrösklarna och ett frånlut
från kyrkan uppnås. Mot väster justeras stenhällen
och marken runt om så att den ansluter utan nivåskillnad och med fall från porten. Brädgolvet som
lagts in i vindfånget avlägsnas och de befintliga höga
trösklarna ersätts med lägre och ytterdörren förses
med släplist. Dessa åtgärder gör de idag använda
provisoriska ramperna överflödiga.
För att bättre tillgodose tillgängligheten till koret
anpassas de två främsta bänkraderna på högersidan.
Den främsta sittbänken tas bort och bakomliggande
bänksits görs uppfällbar. En bredare dörr från mittgången till det tillgängliggjorda utrymmet tillverkas
av de två tidigare dörrarna.
Framstycket mot dopkoret görs vikbart mot
ytterväggen. Golvytan utformas som ett helt
lyftbord som i nedre läget ansluter till gångens
golvhöjd och i övre läge till korets golvhöjd.

Nivån till entréerna justeras för att öka tillgängligheten och
säkerställa avrinningen av dagvatten. Bilden visar hur det kan se
ut när det är utfört.

Interiör mot öster efter sammanslagning av bänkkvarter.

Tillgänglighetslösningen med vikbar bänkfront.

Sektion genom lyftbordslösningen inom främsta bänkkvarteret.
Till vänster i nivå med mittgångens golv och till höger i upplyft läge i höjd med korets golv.
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RESTAURERING / UNDERHÅLL

Timret är anfrätt, nedre stockvarv är insektsangripna och påverkade av fukt och sol vilket orsakat
att ytterväggarna krökts inåt. Mellan stengrund och
timmer finns stora glipor. Färg på timmer, takfot
och dörrar är eroderad och delvis bortnött.
Taken har skadade pannor och pannor som blåst
ned. Läckaget har lett till rötskador på rotepanel.
Nockbrädornas plåttäckning, som delvis blåst loss,
är sekundär och främmande för bodarnas ålder och
karaktär.

Likbod och materialbod
Idag används bodarna som förråd och det finns
stora skador på tak, timmerstommar och stensocklar. Vårdinsatser är angelägna för kyrkomiljön som helhet och för att hindra att likbodens
värdefulla takmåleri från år 1740 förstörs.
Bodarna har höga grunder av fältsten. Stommarna är av handbilat liggtimmer i två till fyra varv.
Likboden har även en inre timmerstomme med
knutkedjor som det limfärgsdekorerade innertaket
vilar på. På materialbodens östra sida finns kilsågad
panel i varierande bredder. I övrigt är timret synligt
och målat i ljusröd slamfärg. Dörrarna är svarta med
spontad panel.
Yttertaken har tälttakskonstruktion. I likboden
består rotet (underlagspanelen) av stående lockbrädor, i materialboden av liggande spontat rote.
Därpå ligger papp, tunn läkt och enkupigt handslaget lertegel.
I materialboden finns jordgolv. I likboden finns
ett tegelgolv och innerväggar med utjämnande puts
på sockel och mellan vissa timmersåtar. Invändig
målning är idag utförd med halvblank akrylatfärg.

Åtgärdsförslag
Bodarna frigörs från omkringliggande gravstenar
och naturstenar. Sly och rötter från vegetationen
utanför muren avlägsnas och en lind närmast
likboden avverkas. Jord runt socklarna grävs bort.
Plåtar, lertegel och takbrädor plockas varsamt ned.
och takpapp rivs. De timrade överbyggnaderna lyfts
bort. De delar av sockeln som kräver omläggning
demonteras. Murbruk avlägsnas i den mån det går.
Jord runt hörn- och sättningsskador schaktas ur och
en ny schaktbotten med makadam och dränerande grus byggs upp. Stenarna återmuras i förband
i så nära ursprungliga lägen som möjligt, fältsten
kompletteras vid behov av sten från närområdet.
Murens ovansida avjämnas med hydrauliskt
kalkbruk och täcks med björknäver. Sprickor lagas
med pigmenterat hydrauliskt kalkbruk med samma
nyans som det gamla. Marken återställs med lutning från bodarna. Närmast socklarna läggs ett
dränerande lager grus.
Angripet timmer ersätts med friskt timmer,
nedre stockvarv byts generellt. Materialboden
kompletteras med ytterligare ett timmervarv

Skadebild
Bodarnas hörn har brutits loss och det finns
sprickor i anslutningar till bogårdsmuren, samt lösa
stenar. Sannolikt beror skadorna på markrörelser
eller tryck, men det finns även delar med ojämn
form på grund av felaktig läggning. Cementhaltigt
murbruk som tryckts in på socklarnas utsidor har
bidragit till skadeutvecklingen.

Likboden och materialboden t.h. vittnar om ändrat begravningsskick på 1700-talet. Begravningarna skedde nu bara på kyrkogården.
Lindarnas rötter och sättningar i mark har bidragit till att stora delar av socklarna behöver läggas om. Hel takomläggning är också angelägen, liksom partiella lagningar av rotepanel och timmer. Att materialboden har färre timmervarv än likboden kan bero på tidigare rötskador.

48

iv färentuna
som sannolikt försvunnit under årens lopp. Efter
timmerlagningen återställs överbyggnaderna på
socklarna och knutbrädorna monteras.
Taktegel, underlagspapp, plåtbeslagning och
nockbrädor demonteras. Takkonstruktion och rote
byts vid behov. Vid återläggning av lertegeltaket
skarvklistras pappen. Underlagstäckningen läggs
med våder i takfallets lutningsriktning. Läktning
utförs med dimensioner och mått som anpassas till
de befintliga takpannorna. Täckningen utförs med
hela takpannor. I avpassade lägen kan även tegel
med mindre skador återanvändas. Komplettering
sker med likvärdigt begagnat tegel.
Utvändig timmerfasad, hörn- och takfotsbrädor målas med ljusröd slamfärg. Dörrar behandlas
med svartpigmenterad trätjära medan nockbrädor
behandlas med rödfärgspigmenterad trätjära.
Invändigt rengörs likboden. Nytt timmer målas
med limfärg, i ton med omgivande akrylatfärgskikt.

De skadade avsnitten plockas ned och återmonteras i förband lika övrig mur. Vid eventuell komplettering används lokalt stenmaterial.
Trädkransen
En historisk kontinuitet kan tydligt avläsas genom
de återkommande hamlingarna. Träden har uppnått
en ansenlig ålder vilket gör att skötselinsatsen måste
ökas. Hamling bör ske med intervaller på cirka fem
år för att avlasta stammar och grenar.
De träd som saknas i trädkransen återplanteras
med nya i väl tilltagna planteringsgropar med ny
jord och beskärs till nivåer lika de befintliga.
En trädinventering görs för att planera
successionen av träden.

BOgårdsmuren
Merparten av muren är vällagd och i gott skick, men
det finns partier mot norr och öster som kan innebära fara för kyrkogårdsbesökare och anställda. Två
sträckor mot norr, samt en mot öster har skador i
form av nedrasad sten, områden som kalvar eller är
ihopsjunkna.
Skadorna bedöms till stor del bero på trädkransen. Lindarnas rötter har gjort att mursidorna
tryckts ut. Från träden har också näringsrikt material fallit, vilket mot öster har lett till att sly slagit rot
i muren. När det finkorniga materialet blivit blött
och sedan frusit har det svällt och tryckt stenarna
ur sitt läge. Långt ned på muren finns också en del
äldre bruksrester som kan ha bidragit till skador.

Övre bild, dagsläget med vildvuxen trädkrans. Nedre bild, vy från
söder fotograferad 1904 när trädkransen var nyhamlad.

Bogårdsmuren med skadat parti mot nordväst.
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Efter borttagning av läktarunderbyggnader och bänkkvarter.

Ovan: Illustration av kyrkorummet mot väster.
Brudkammare och förråd som byggdes 1971 är flyttade
till Erskinesalen, till förmån för en flexibel öppen yta.
Bänkkvarteren i första travén flyttas ut.
Nedan: Foto av befintligt utseende.
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LIMFÄRGSTAK i likboden
English summary
Distemper as a paint medium for interior decoration has been common in Sweden since medieval times, up to
the 20th century. It consists of protein-based glue mixed with chalk and water. Pigments may be added, thus
partially or completely replacing the chalk. In the mortuary of Färentuna church there is a board ceiling with
distemper paintings dating from 1740. The paint layer is in need of conservation. The proposed method is to
consolidate the paint with sturgeon glue applied through Japanese paper.

Populär färgtyp

Måleriet har också skyddats från extrema förhållanden som direkt solljus som annars skulle kunnat
orsaka denaturering av limmets proteiner.
Färgresningar och färgbortfall i träets fiberriktning förekommer generellt över ytan vilket är ett
tecken på klimatrelaterade nedbrytningsprocesser.
Periodvis hög luftfuktighet har orsakat angrepp av
mikroorganismer som brutit ned bindemedlet i
färgen vilket har försämrat dess följsamhet mot
underlaget.
I springorna mellan plankorna har fukt trängt
ned och måleriet är här missfärgat och skräpigt med
stora färgförluster.
Måleriet bär inga spår efter att vara tidigare åtgärdat vilket kan ha bidragit till dess relativt goda skick.
En vanlig skadeorsak är annars att ett överskott av
bindemedel eller allt för koncentrerade bindemedel
påförts vid konservering som orsakat spänningar i
måleriet som i sin tur ger flagning och/eller angrepp
av mikroorganismer samt mögelpåväxt.

Sedan medeltiden och fram till förra sekelskiftet har
limfärg varit den dominerande färgen inom interiört
byggnadsmåleri. Måleriet i Färentuna kyrkas likbod
är daterat, efter signatur, till 1740.
Limfärg består av lim blandat med krita och
vatten. Genom att helt eller delvis ersätta kritan
med pigment kan olika färger erhållas. Traditionellt
har slakteriavfall som horn, ben, och hudar använts
till limtillverkningen. Även fisklim var vanligt.
Egenskaper som utmärker den färdiga färgen är att
den är matt, porös och vattenlöslig med stor täckkraft. Den torkar snabbt och är billig att tillverka.
Skadebild
Träet har på grund av att boden är ouppvärmd inte
utsatts för hastiga temperaturskillnader eller kraftig
uttorkning till följd av uppvärmning. Det har fått
anpassa sig gradvis efter årstidernas skiftande temperaturer vilket har varit gynnsamt för bevarandet.

Åtgärdsbehov
Behovet av åtgärd är ungefär lika stort över hela
ytan och skadorna är generella, därför föreslås
konsolidering av hela taket.
Metod och material
Lös smuts, spindelväv och skräp avlägsnas med
torra metoder så långt som möjligt. Bindemedel föreslås påföras genom japanpapper. Därefter avlägsnas överskott av bindemedel och
japanpappret dras av. Metoden ger en konsolidering kombinerad med viss rengöringseffekt.

Detalj av limfärgsmåleri med färgförluster, färgresningar och
missfärgning.
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Detalj signatur och datering.

Vid val av bindemedel kan antingen ett syntetiskt bindemedel som ”Medium för konsolidering”
(MFK) användas eller ett animaliskt lim som exempelvis störlim. Båda bindemedelstyperna utgör
en irreversibel åtgärd på grund av materialets höga
porositet.
Fördelarna med ett bindemedel som MFK är
att förekomsten av ett syntetiskt bindemedel tydligt
markerar att en åtgärd i modern tid har skett. I en
ouppvärmd miljö som denna med stora skillnader
i temperatur kan det vara problematiskt att tillföra
ett spänningsbildande och proteinrikt bindemedel
som störlim. Anledningen till att måleriet är i behov
av konservering i detta fall beror på nedbrytningen av det animaliska bindemedel som användes vid
uppförandet av måleriet. Att då använda samma typ
av bindemedel i en konserveringssituation ger ett
garanterat behov av återbehandling när det
nytillförda bindemedlet brutits ned.
Det som i den situationen kan beskrivas som en
nackdel med val av animaliskt bindemedel kan även
anses vara en fördel då vi har sett hur dess nedbrytning ter sig över tid. Syntetiska bindemedel har mer
långsiktig stabilitet än de animaliska bindemedlen
men en olöslig plast med i praktiken okända åldersegenskaper tillförs materialet.

Fördelarna med ett animaliskt lim är att det är
den typ av bindemedel som ursprungligen har använts, ingen främmande substans tillförs. Risken för
ytglans eller färgförändringar är mindre med störlim
än exempelvis MFK om det används på rätt sätt.
Retuschering anses ej nödvändig.
Slutsats
Måleriet uppvisar inga akuta skador och är orört av
tidigare konserveringsåtgärder. Det tyder på att det
bindemedel som ursprungligen har använts, trots
nedbrytning, har fungerat relativt väl i mer än 250
år. Mot den bakgrunden, särskilt med tanke på att
måleriet är tidigare obehandlat, är det mest lämpliga valet störlim. Det animaliska bindemedlet har
bevisligen klarat de klimatrelaterade förutsättningarna i miljön under lång tid. Om dessa förutsättningar bibehålls har en väl utförd konservering med
animaliskt bindemedel i lämplig koncentration goda
förutsättningar för att bevara måleriet under lång tid
och ej orsaka några konserveringsrelaterade skador i
framtiden. Måleriet kommer att behöva återbehandlas vilket är ofrånkomligt oavsett val av bindemedel.
Elin Lundmark
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V
SKå kYRKA
den flexibla mötesplatsen
BArbro titti ericsson, edla mäkelä, heikki ranta
och nadja sunde thorbjörnsen

V SKÅ KYRKA

English summary
Skå Church is situated on the island of Färingsö on the outskirts of Stockholm and has its origins in the 10th
century. The history and development of the medieval village church are studied and the deterioration and
problems of today analyzed with regard to both building construction and patterns of use. Cultural heritage
values are especially accumulated around the unique collection of textiles and the church’s location in a historic
cultural landscape notable for its wellpreserved school buildings. Suggestions are made for optimizing the
functions and overall management of the church and improving storage possibilities and solutions. ‘Flexible
meeting space’ is a proposal for a future extended use of the church not only as a place of worship, but also
for music, theater and exhibitions. Solutions are therefore given for adapted technical and human resources
development.

S

kå kyrka är belägen på ön Färingsö i utkanten av Stockholm, och har sitt ursprung på
1100-talet. Den medeltida sockenkyrkan
står mitt i det anrika kulturlandskapet
och den omringas av ålderdomlig bebyggelse som
Broderiarbete, opus anglicanum.
Ärkebiskop Nils Allesson
Numera i Historiska
museet
visiterar
Ska (Skå) av 1800-talet fungerat
sedan
mitten
som skolby.
1325- (1350)
1302
Kulturhistoriska värden är unika, särskilt när det
gäller kyrkans inventarier. Trots dessa värden och
kyrkans centrale läge underutnyttjas Skå kyrka av
1300
församlingen som idag vill koncentrera sin verksamhet i lokaler som ligger närmare Färingsöns
bebodda samhällen. ”Den flexibla mötesplatsen”
är ett förslag till en framtida utökad användning
av kyrkan, som en plats för gudstjänst, samling
och gemenskap samt för musik, teater och utställning.

1100-tal

Antependium med
1300-talsbrokad
och senmedeltida
broderier. Numera i
Historiska museet

1300-talet

1300-tal

1300-talet

HISTORIK
Kyrkan i Skå byggdes för ca 900 år sedan, någon
gång under 1100-talet. Möjligen var den en privat
gårdskyrka, byggd av en mäktig gårdsherre som blivit
kristen och låtit sig döpas av de tidiga missionärerna
som reste runt i Mälardalen under 900–1100-talen.
Eventuellt hade redan hans föräldrar eller mor- eller
farföräldrar blivit kristnade och samlats till gudstjänst i en mer anspråkslös lokal, kanske i en träkyrka. Möjligen hette denna gårdsherre Kol de Sco,
bosatt på närliggande Tuna gård, och som i sin tid
valdes till konung i ett rike bestående av områden
kring Mälaren. Denne Kol dräptes av sin svåger och
rival Knut Eriksson på 1180-talet.
Kyrkan murades i sten och avslutades i väst av
ett runt torn som antagligen även fungerade som

Koret förlängs, absiden rivs och en
sakristia i norr tilkommer. Valven slås

1400-tal

före 1695

ca. 1700

1858

B Sengotisk murverk

A Romanskt murverk		
C Murverk omkring 1700

B Sengotisk murverk
D Murverk från 1850-tal

försvarsanläggning. Långhuset fick en ovanlig,
kilformad plan, vilket man ännu idag kan konstatera
i kyrkan. Högst sannolikt var denna första
stenkyrka en romansk byggnad, försedd med små
fönsteröppningar. En absid har förmodligen stått
mot öst.
På 1300-talet förlängs kyrkan österut och koret
får rak avslutning. Valven över långhuset slås. En sakristia mot norr byggs och förses med valv. Denna
sakristia finns kvar idag, så även de två valven i långhusets västra del.
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Hantverkshistoriska värden
Skå kyrka äger en unik samling av kyrkliga textilier från 1300-talet och senare. Några är bevarade på
Historiska museet i Stockholm, flertalet finns kvar i
kyrkan, till exempel en mässhake från senare delen
av 1500-talet, broderad av Albrekt Ymmenhusen
(även känd som Albert Pärlstickare eller Albertus
Pictor). Ofta var dessa värdefulla textilier donerade
av adelsfolk bosatta i Skå.

På 1400-talet byggs ett vapenhus sydväst om
långhuset. Detta, tillsammans med stora delar av
Skå medeltida kyrka, förstörs i en brand 1695.
Kring 1700 byggs kyrkan om. Den förses med
ett polygonalt kor, en korsarm mot söder och
ett fyrsidigt torn. År 1858 byggs tornet om och
nytt plåttak läggs över byggnaden. Taket förnyas
helt 2007 då alla takfall byts mot nya plåttak som
monteras och målas likt föregångaren.

Konstnärliga värden
Professor, konstnär Aldo Altomare donerade ”Metafysisk målning” till Skå kyrka. Oljemålningen är en
pietàframställning.
Triumfkrucifixet, endast delvis bevarat från sena
1400-talet, visar höga konstnärliga kvaliteter från
senrenässansen.
miljöskapande värden, Gröna kulturvärden
Kyrkan är belägen i historiskt kulturlandskap och är
ett karakteristiskt lantmärke i den omgivning som
omnämns i riksintressemotiveringen som särskilt intressant kulturlandskap.
Kyrkogården och särskilt dess nya del från 1927,
ritad av Erik Lallerstedt, är fortfarande mycket
välbevarad.

Bilder i denna spalt:
Interiör från koret som visar altaruppsats,
ljuskrona och ljusplåtar från sekelskiftet
1700 (ovan).
Kristi kropp, bevarad från kyrkans
medeltida triumfkrucifix (till höger).
Bilder i höger spalt:
Mässhake från 1500-talet, pärlbroderad
(till höger, ovan).
Pietàmålning av A. Altomare (till höger,
nedan).

KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Skå kyrkas kulturhistoriska värden är starkt förknippade med den arkitektur som skapades vid kyrkans
ombyggnad ca 1700. Kyrkan präglas av kulturhistoriska värden av flera olika slag. Bland annat följande
värden lyfts fram:
Byggnads- och arkitekturhistoriska värden
Kyrkan har en 900-årig byggnadshistoria med befintliga delar ända från 1100-talet. Den äldre byggnadshistorian syns bäst på mellersta valvslagningen i
långhuset samt i sakristians valv. 1700-talets strama
och ljusa kyrkorum dominerar alltjämt då övriga
äldre årsringar gömmer sig under puts och kalkning.
Tornet från 1858 är ritad av A.L. Hawerman.
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SAMHÄLLET

kan och Skå skola ligger också inom det område som
i översiktsplanen från 2005 kallas ”tätortsbandet”.

I Färingsö församling bor circa 7 700 personer varav
drygt 80% är medlemmar i Svenska kyrkan (2011).
Svenska kyrkan har fyra medeltida kyrkor, ett församlingshem och en församlingsgård.
Befolkningen på Ekerö förväntas öka. Flest
människor kommer att finnas i åldersgrupperna
0-20 och 35-60 år. Enligt den kommunala planeringen kommer en del av befolkningsökningen att
hamna på Södra Färingsö, i områden nära Skå kyrka.
Den kommunala planeringsverksamheten har
tagit fram riktlinjer för utformningen av det framtida
lokalsamhället. I dessa riktlinjer är det lätt att utläsa
hur bl.a. kyrkan och dess kulturmiljöer anses vara
centrala element som mötesplatser för alla. ”Mer
kunskap om kulturarvet leder till mer delaktighet
och trygghet. En estetiskt utformad kulturmiljö i ett
Kartskiss enligt Ekerö
kommuns översiktsplan

områdesbestämmelser
Ekerö kommun har infört särskilda områdesbestämmelser för att säkerställa riksintresset för kulturmiljövården. Kommunen anger riktlinjer avseende
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Färingsön:
”Åtgärder som kan skada kulturvärdena får inte vidtas. Områdesbestämmelser finns för skydd av området runt Skå sockencentrum med kyrka och skolbyggnader. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att
bevara och utveckla Skå skolträdgård. Ny-, om- och
tillbyggnader inom de båda delområdena skall utföras så att de ansluter till de olika byggnadernas karaktärsdrag.
För att området skall bibehålla sin karaktär är

Skå-Edeby flygfält

tätortsbandet

Stenhamra
FÄRINGSÖ

Skå
kyrka
Morby
sba

ort

tät

Svanangen

et

tät

nd

Söderberga

or

Troxhammar

t

de

an

tsb
Enlunda

Centrum
Befintlig tätort
Omvandlingsområde med kommunalt VA 		
Industri

Stjärtnäs
EKERÖ

öppet landskap samt god tillgång till grönområden
och strövområden gynnar människors trivsel och
hälsa” (Utdrag ur kommunal översiktsplan).
”Satsningar på kommunikationer, såväl gångoch cykelvägar, förbättrade kollektiva transporter
och trafiksäkerhet, ger möjlighet till större rörlighet
och därmed bättre social delaktighet”(ibid.).
Skå kyrka ligger ca 4 km om man tar närmaste
cykelväg, och endast 2,5 km fågelvägen, från tätorten
Stenhamra. Närmaste centrum och större samling av
bostadsbebyggelse ligger ca 2 km från kyrkan. Kyr-

bebyggelsens lokalisering och utformning av stor
betydelse. All tillkommande bebyggelse i området
kring kyrkan har därför bedömts behöva omfattas
av bygglovplikt. Även ändring av en byggnad kan
ge effekter på helhetsmiljön. För att bevara helhetsmiljön har därför bestämmelser införts om rivning,
ändring och omfärgning av byggnader” (utdrag ur
områdesbestämmelser).
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riksintresse

3

Skå kyrka är ett väl synligt landmärke i det gamla
kulturlandskap som breder sig på Färingsöns södra
del. Den gamla skolbebyggelsen intill kyrkan ingår i
landskapet och bidrar till kulturvärden i Skå kyrkas
närmiljö. Detta landskap är en välbevarad och kulturhistoriskt värdefull miljö.
Kyrkbyn är ett av utpekade riksintressen i Ekerö
kommun. Motivering för riksintresset lyder: ”Skå
sockencentrum med fyra generationers skolbyggnader som visar hur landsbygdsskolorna kunde te sig
från folkskolestadgans tillkomst och fram till nutid.”
Den äldsta skolbyggnaden är möjligen från tiden
för folkskolestadgans tillkomst (1842). Byggnaden
inrymde skolsal och bostadsrum för läraren. Två
av de övriga tre skolhusen har troligen tillkommit
senare under 1800-talet. Det i dag fungerande
skolhuset är byggt 1929.
Skå skola drivs och ägs av Ekerö kommun. Man
har 135 elever från förskoleklass till 5:e klass.

4

5

8

<

6

<

B
2

1

C

A

7

1. Skå kyrka
2. Bisättningsrum och wc
3. Skola, 1842
4. Stora skolhuset
5. Gymnastiksal

10

<

9

<

D

6. Kyrkogård
7. Minneslund
8. Lekplats
9. Fotbollsplan
10. Busshållplats

Bilder av Skå kyrka från olika vinklar: A kyrkan från öst.
B kyrkan och skolans gymnastiksal från väst. C kyrbyn, kyrkan
och E. Lallerstedts utvidgade kyrkogård från 1927. D kyrkan sedd
från nordväst.

A

B

C

D
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DEN FLEXIBLA MÖTESPLATSEN

Flexibilitet

Skå kyrka kan med relativt enkla medel förvandlas
till en flexibel mötesplats där många olika funktioner
och användningsmöjligheter kan samspela. Genom
att ta bort den befintliga bänkinredningen frigörs och
öppnas kyrkorummet. Det ljusa och öppna rummet
bjuder till mångfunktionalitet och flexibilitet. Skå
kyrka kan återigen bli en mötesplats och centrum
för den södra Färingsöns befolkning, för såväl unga
som gamla.

För att skapa liturgisk flexibilitet ersätts det befintliga
altarbordet med ett mobilt altarbord som, alltefter
behov, kan placeras på olika platser. Nuvarande
altarring ersätts med ett mindre, mobilt knäfall som
lätt kan flyttas i samband med bl.a. vigslar.
Dopfunten i granit ersätts av en mindre dopfunt
i trä som kyrkan äger och använder idag i samband
med mindre dopceremonier i korsarmskapellet.
Dopfunten kan användas flexibelt i olika doparrangemang i hela kyrkan.
Stolar och bänkar kan arrangeras kring altarbordet
beroende på förrättningens eller andaktens och

Möblering för mindre gudstjänst - böjda bänkar
placeras runt ett mobilt altarbord.

Teknik och förråd
Sakristia
Långhus och kor
Korsarm
Mobilt altarbord
Flyttbar dopfunt
Flygel och cembalo

Möblering för konsert - lösa
stolar kompletterar möbleringen,
instrumenten placeras på scenen
i koret.

Möblering för bröllop eller/och
dop - dopfunten är flyttbar, så
även knäfallet.
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gudstjänstens karaktär. Nytillverkade bänkar med
böjd form och stolar som kan kopplas till lätt böjda
rader, skapar intimitet och samhörighet bland
kyrkobesökare. De är också flyttbara och lätta att
hantera för att garantera en funktionell arbetsmiljö
för kyrkliga medarbetare och volontärer.
Rummet med sin delikata akustik är som
skapat för musik- och teaterverksamhet. Särskilt
kammarmusik och mindre ensembler kan med fördel
använda rummet för övning och framträdanden.
Förutom en läktarorgel finns det även en flygel och
en cembalo i kyrkan.
För olika kultur- och gudstjänstsevenemangs
behov byggs en höj- och sänkbar scen i två sektioner
i koret. Den ersätter traditionella körgradänger
som ofat skapar problem med förvaringen.
Scenkonstruktioner utnyttjar befintliga utrymmen,
gravkammare, under korgolvet. Scenkonstruktionen
används även för förvaring av lösa möbler i vagnar.

I koret installeras en höj- och sänkbar scen. Konstruktionen kräver
installationer under golvnivån. Under scenen skapas ett förrådsutrymme för lösa stolar och mobila möbler i vagnar. Det är meningen att de mobila möblerna inte alltid ska stå kvar i kyrkorummet.
Höj- och sänkbar scen
Inspektions- och servicebrygga
Hissanordning för ljuskronor
Lösa möbler

Längdsektion A-A genom kyrkan
Nya belysningskransar installeras längst upp mot valvhjässan för att ljuskällorna ska kunna användas mer flexibelt för att uppfylla olika
belysningsbehov. Hissanordning installeras ovanför valvhjässor för alla ljuskronor för att underlätta byte av stearinljus, tändning och
släckning, avdamning osv.
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inventaRier
Skå kyrkas unika och värdefulla inventarier, särskilt
textilier, bör ställas ut för kyrkobesökare. Den södra
korsarmen anpassas för utställningar och säker
förvaring av klenoderna. Övriga inventarier kan
hängas på väggarna i korsarmen. Aldo Altomares
surrealistiska madonnabild hängs upp, så även
begravningsvapen och epitafier som redan idag
finns i korsarmen. Gravstenar från sakristiegolvet
kan flyttas hit och placeras stående mot väggarna.
Det gotiska krucifixet – idag uppställt i sakristian –
flyttas också hit.

Södra korsarmen kan användas som utställningsutrymme för
kyrkans värdefulla inventarier.

mörkläggningsgardin
LED-belysning

ihopfällbar ställning för lutande
utställning av textilier

plexiglasskiva

lås
belysning med automatiska
LED-slingor

ventilationshål med
rostfritt stålnät

löstagbar bottenskiva med
överdrag av linne/bomull
lådbotten med lufthål eller
byggd som galler av träribbor

För utställning och förvaring av
kyrkliga textilier byggs en monter
med mikroklimatanläggning för
att garantera trygg och klimatsäker
förvaring. Denna monter ersätter
den befintliga förvaringsmöbeln
som finns i sakristian.

laminerad säkerhetsglas
med uv-skydd
vikning av textilier med mjukt
mellanlägg
al, ask, vältorkad furu eller gran

musikundervisning
I långhusets västra del, under orgelläktaren, kan
man med fördel förvara flygeln och cembalon
som förses med välfungerande hjul för att lätt
kunna flyttas i kyrkan. Utrymmet kan i vardagen
användas t.ex. för musikundervisning. Denna typ
av mångfunktionell användning kräver att långhuset
närmast intill läktaren kan användas för mera
opretentiösa ändamål: De mobila möblerna placeras
så att bekväma samtals- och arbetsutrymmen skapas
för t.ex. föräldrar som väntar på sina barn som deltar
i pianoundervisningen.
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modernisering

Grundvärme kan med fördel skötas med en
värmepanna som drivs av bergvärme. Toppvärme/
komfortvärme kan skapas med direktverkande
elradiatorer. Värmesystemen styrs och regleras
med modernt system som kan kopplas till kyrkans
bokningskalender. Värmetilldelningen görs zonindelad så att bästa möjliga energieffektivitet och
flexibilitet kan nås.
Elrevision bör genomföras inför installationsarbeten och utdömda ledningar bytas ut. Brandlarm
installeras.
Tillgänglighetsanpassningar bör göras utomhus:
Höjdskillnader på kyrkogården kan åtgärdas utan
alltför stora ingrepp så att HWC (i begravningskapellet/bårhuset) blir mer tillgängligt. Ytterdörrana är
tunga med högt sittande handtag. Kyrkans flexibla
användning förutsätter elektriska dörröppnare.

I samband med moderniseringen och funktionsanpassningen av Skå kyrka bör man åtgärda
följande problem och brister som byggnaden idag
har: En väl genomarbetad driftstrategi anpassad
till församlingens verksamhet och byggnadens
förutsättningar ska tas fram.
Vidare bör kyrkans inomhusklimat undersökas
för att kunna besluta om uppvärmningsstrategier
och val av tekniska lösningar. Vid ombyggnaden
1909 gjordes grundförstärkningar som troligen
bidrog till att grunden blev för tät och saknar tillräcklig ventilation. Man har i olika omgångar byggt
om golven då man konstaterat problem med mögel.
Golvet tas upp i kyrksalen och där skapas luftcirkulation i grunden. Uppvärmningssystemet ändras
genom att skapa kulvertar under golvet för vattenburen ”grundvärme”.

Tvärsektion B-B genom kyrkan
Tillgänglighetsanpassningar inne i kyrkan genomförs. Sakristians
golv har i dag höjdskillnad mot kyrksalen. Sakristian kan göras
tillgänglig genom att golvet sänks och dörren flyttas ned alternativt
byts mot en nytillverkad med högre höjd.
Sakristian inreds till ett samtals- och arbetsrum. Ett pentrykök
installeras mot sakristians norra vägg – vatten och avlopp kan
dras genom denna vägg då det på baksidan finns ett pannrum
med faciliteter. Förvaringsutrymmen i sakristian ses över, nya
förvaringslösningar byggs vid behov.
En inspektions- och servicebrygga bör byggas så att alla
vindsutrymmen kan nås lättare.

Pentrykök
Inspektions- och servicebrygga
Hissanordning för ljuskronor
Lösa möbler
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ANVÄNDNING, DRIFT och PERSONAL
Modernisering och funktionsanpassning av Skå
kyrka kräver, förutom de fysiska ändringarna,
en omfattande nyorientering av pastoratets/
församlingens personal. Optimalt utnyttjande av
medarbetarresurserna innebär nytänkande och
utbildning. Medarbetare ska lära sig att jobba
med det som inte kan skötas av maskiner och
automatiska lösningar. T.ex. kan övervakning
av kyrkans inomhusklimat skötas tillförlitligt,
billigt och kontinuerligt av automatiska styr- och
reglersystem, vilket frigör personalens resurser för
övriga arbetsuppgifter.
vård av inventarier
Stor tonvikt bör läggas på vård av inventarier som är
skyddade av Kulturmiljölagen (KML). Städplan bör
upprättas med beskrivningar av städmetoder, -material och intervaller för såväl kyrkobyggnaden som
dess inredning och inventarier. Rutiner bör införas
i en vecko-/månads-/årscykel med städnings- och
driftuppgifter.

”Den flexibla mötesplatsen” är ett förslag till en framtida användning av kyrkan, som en plats för gudstjänst och gemenskap samt
för utställning, musik och teater.
Skå kyrka kan återigen bli en mötesplats och centrum för den
södra Färingsöns befolkning, för såväl unga som gamla.

hantering och skötsel av inredning
Den mobila inredningen kräver att det finns schema för standardinredning och -uppställningar som
passar till olika aktiviteter och överensstämmer med
gällande tillstånd angående maximalt antal besökare
i kyrkan. Det skall vara enkelt och korrekt ur arbetsmiljösynpunkt att flytta möblerna.
Nya funktioner ger t.ex. större användning
av pentryt och rengöringsbehovet för enskilda
byggnadsdelar blir större. Brukarna, anställda och
volontärer måste få handledning i möbelhantering,
inventarieskötsel, städning o.s.v.

KÄLLOR
Antikvarisktopografiska arkiv vid Riksantikvarieämbetet (ATA)
Armin Tuulse: Skå kyrka, Sveriges kyrkor VI:3, nr 79, Stockholm 1957
www.raa.se, Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/public_search.html,
Kulturmiljöbild, RAÄ
http://www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret/,
Bebyggelseregistret, RAÄ
http://www.ekero.se/, Ekerö kommuns hemsida med information om
bl.a. samhällsplanering
https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift, Stockholms stifts hemsida
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=664452, Färingsö forsamlings hemsida
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Vård- och underhållsplan, AIX, 2004
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vI
ROSLAGSKULLA KYRKA
Helt taget ur luften
THOMAS BERNERSTEDT, ELISABETH EK, SIGNE WIRDBY

V1
VI ROSLAGSKULLA KYRKA

ENGLISH SUMMARY
Roslagskulla Church is located in Uppland, about 100 km north of Stockholm. The church was built of timber
in 1706. The church assembly is in a situation typical of many smaller congregations today, with dwindling
membership and fewer visitors. Despite the decreasing number of churchgoers, responsibility for maintenance
of the church remains with the congregation. To heat or not to heat a church is a fundamental management
concern that is linked to issues of use, economics and conservation. The heating system of Roslagskulla Church
dates from the 1950s and the expense of heating the church is not proportionate to its use. Based on the current
condition of Roslagskulla church and the assumption that it will continue to be used and heated, a study of the
heating question has been carried out with regard to antiquarian values. The study suggests that heat pumps be
installed in the church. The expected result is that energy consumption and heating costs will decrease without
compromising on antiquarian qualities.

R

oslagskulla är en korsformad kyrka uppförd i liggtimmer 1705-1706
och tillhör Ljusterö-Kulla församling i Österåkers kommun. Församlingen befinner sig i en situation typisk för
många mindre församlingar idag med ett krympande medlemsantal och färre kyrkobesökare
och aktiviteter. Ansvaret för att vårda och underhålla kyrkorna kvarstår dock oberoende av
i vilken utsträckning kyrkorummen används.
Att värma eller inte värma en kyrka är en fundamental förvaltningsfråga som är kopplad till
användning, ekonomi och en mångfald av bevarandefrågor. Roslagskulla kyrka har kvar sitt
uppvärmningssystem från 1950-talet med direktverkande el. Uppvärmningskostnaderna står
inte i proportion till kyrkans användningsgrad.
Med utgångspunkt i Roslagskulla kyrkas förutsättningar och utifrån antagandet att den kommer att fortsätta att användas och därmed värmas,
har en studie gjorts kring uppvärmningsfrågan
med hänsyn tagen till antikvariska och tekniska
frågor.

Roslagskulla är en korsformad kyrka i timmer. De avfasade hörnen
är en lösning som gör det 430 m² stora kyrkorummet funktionellt.

slottS- och sockenkyrka
från 1705
Godsägaren på Östanå gods, Fabian Wrede, lät på
egen bekostnad uppföra kyrkan 1705. Kyrkan uppfördes som en kombinerad slotts- och sockenkyrka.
förebild från Amsterdam
Kyrkans korsform motiveras av både teologiska och
byggnadstekniska skäl. Roslagskulla kyrka är en predikokyrka med predikstolen centralt placerad så att
alla kan se förkunnaren. Altaret kan dock inte ses av
alla. Förebilden lär vara Noorderkerk i Amsterdam
byggd 80 år tidigare. I Sverige byggdes bland annat
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föregångaren till Adolf Fredriks kyrka, Sankt Olofs
kapell, på samma sätt och i trä, några decennier före
Roslagskulla kyrka. Endast fyra tidiga träkyrkor med
denna planform finns bevarade i Sverige. Kyrkotypen fick senare stor spridning i Sverige och Finland.
Korsformen är fördelaktig i liggtimmerbyggnader
med dess begränsning i form av timrets längd. Stabiliseringen av väggarna med tvärväggar och sneda
hörn möjliggör mycket stora kyrkorum. Roslagskulla kyrka är 430 kvadratmeter.
SMÅ FÖRÄNDRINGAR
Drygt tjugo år efter uppförandet förses fasaden med
panel och färgas röd. Mellan åren 1891 och 1925 var
kyrkan gul men rödtjärades åter i samband med en
större restaurering.
Den enda större restaureringen av kyrkan sker
1925. I interiören tas trägolven upp och bjälklaget
isoleras och grunden förstärks. Det gamla golvet
läggs tillbaka. Äldre gravar flyttas ut från kyrkan och
läggs på okänd plats på kyrkogården. Bänkinredningen byggs om och ett fönster över altaret sätts
igen. Tak och väggar målas om med limfärg och de
blyspröjsade fönstren ersätts med fönster helt i trä.
Mellan åren 1942 och 1952 förses kyrkan med
blygsam elektrisk belysning och elektrisk värme under bänkarna och med några väggfasta radiatorer. I
övrigt har inga större renoveringar eller restaureringar gjorts i kyrkan.

Kyrkan har en väl bibehållen interiör med stiluttryck av
1700-talets barockideal

ribut eller tillägg så som belysning eller stolar har
placerats i kyrkorummet.
KYRKAN – EN DEL I EN STÖRRE
HISTORISK SAMHÄLLSSTRUKTUR
Roslagskulla kyrka ingår i en tydligt avläsbar historisk bygd med bibehållen herrgårdsmiljö, bruksområde, sockencentrum, alléer, vägsträckningar och
uppodlade åkrar. Tillsammans berättar de om äldre
tiders samhällsstruktur och om en tid när platsen var
en viktig del i Roslagens tillväxt. Kyrkan är en del av
ett samhällshistoriskt värde. Kyrkans och skolbyggnaderna placering utmed vägen bidrar även till ett
miljöskapande värde i samhället.

en raritet i trä
OVANLIG KYRKOBYGGNADSTYP
Trots att timmerkonstruktion är en vanlig profan
byggnadstyp i Sverige finns få kyrkobyggnader uppförda på samma sätt från samma tid. Kyrkans säregna stil tillskriver byggnaden ett högt byggnadshistoriskt och arkitektoniskt värde.

roslagskulla på 2000-talet

EN AUTENTISK MILJÖ FRÅN 1700-TALET
Kyrkan har sedan uppförandet genomgått få förändringar i interiör, exteriör och stomme. Stommen och
fasaden har kvar sina originalutföranden liksom vissa ytskikt och måleriarbeten vilket ger en upplevelse
av att kyrkan har en bibehållen och autentiskt karaktär med 1700-talets barockideal. Autenticitetsvärdet
och upplevelsevärdet förstärks av att få moderna att-

Roslagskulla kyrka är belägen i Roslagskulla socken
i Österåkers kommun, ca två mil norr om centralorten Åkersberga. Kommunen har ca 40 000 invånare
och på grund av sin skärgård ca 6000 fritidshushushåll.
Kyrkan ligger på en höjd vid landsvägarna mot
Riala och Norrtälje och utgör tillsammans med en

65

VI ROSLAGSKULLA KYRKA

Roslagskulla kyrka ingår i en tydligt avläsbar historisk bygd med
bibehållen bruks- och herrgårdsmiljö. Strax intill kyrkan finns det
gamla sockencentrat kvar.

komministerbostad och två äldre skolhus det gamla sockencentrumet. Området är av riksintresse för
kulturmiljövården.
HÖGT medlemsantal – FÅ AKTIVA
Församlingen, Ljusterö-Kulla församling har två
kyrkor, Roslagskulla och Ljusterö kyrka. De 1500
medlemmarna motsvarar ca 85 % av befolkningen.
Trots det relativt höga medlemsantalet är få aktiva i
kyrkans verksamheter. Det firas gudstjänst en gång i
månaden med ca 15 deltagare. Övriga söndagsgudstjänster hålls i Ljusterö kyrka. På somrarna används
kyrkan mer, framförallt för bröllop och dop, men
också för konserter och guidade visningar. På sommaren har Stockholms seglarklubb tre konfirmationsgudstjänster för totalt 100 konfirmander.
Kyrkans förvaltning sköts delvis på frivillig basis
av representanter i kyrkorådet.

Roslagskulla kyrka har under långa tider tilldragit sig intresse för
sin särprägel och ålderdomlighet. Foto Upplandsmuseet 1955.

hur mår kyrkan?
Kyrkans skick förefaller vara gott. Exteriören är nyrenoverad. Interiörens färgskikt på väggar flagnar
men har inte målats på länge, senast troligen på
1920-talet. Elinstallationerna är gamla men fungerar. Kyrkan värms upp med elradiatorer.
Under studien har temperatur och luftfuktighet
mätts i kyrkan under en månad, från den 9 februari
till den 2 mars. Utetemperaturen var under perioden
runt 2 grader.
Mätningen visar att kyrkan har en luftfuktighet
som ligger inom rekommenderade värden. Den visar också att det är kallare utmed väggarna och i sakristian och att luftrörelserna är relativt små.

Kyrkan används sällan för vanlig gudstjänst men flitigt för dop
och bröllop, framförallt under sommarhalvåret. På vintern är
aktiviteten låg.

FRAMTIDEN
Planläggning av fler bostäder är i ett förstadium.
Församlingen kan komma att slås ihop med Österåkers församling. Kyrkans låga utnyttjande och höga
uppvärmningskostnader är ett problem.

Kyrkans interiör är i huvudsak i gott skick. Limfärgsmåleriet
är troligtvis från 1920-talet. Färgens flagning får hänföras till
normalt åldrande.
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att värma eller inte värma
en kyrka

luftfuktighet, aktivitet, klädsel och hur lång vistelsetiden är. Utifrån en behovs- och klimatanalys kan
men hitta en fungerande kompromiss mellan konservering och komfort till en rimlig kostnad. Därefter går det att planera för konkreta åtgärder.

KRAV PÅ KOMFORT
Historiskt sett har kyrkor runt om i Sverige aldrig
varit så uppvärmda som de är idag. Var det kallt i
kyrkan klädde man sig därefter, vintertid behölls
ytterkläderna på. Idag har vi andra komfortkrav än
förr och använder våra kyrkor på andra sätt. Vi accepterar inte kalla dragiga golv, en ojämn eller låg inomhustemperatur. Vi har också flyttat in nya funktioner i kyrkan såsom vatten och toaletter. Allt detta
har inneburit att vi förändrar byggnadens ursprungliga förutsättningar för fukt och värmetransporter.

RÄTT ÅTGÄRD PÅ RÄTT PLATS
Vid en översyn av energibesparande åtgärder är det
lätt att tro att de största åtgärderna leder till de största
besparingar men ofta är det tvärt om i äldre byggnader. Man kan utgå ifrån att det är bättre att göra för
lite än för mycket. Äldre byggnader är byggda enligt
självdragsprincipen vilket är ett passivt system som
reglerar sig själv. Om man ändrar ett passivt system
till ett aktivt medför det också att systemet behöver
styras och kontrolleras för att vara resurseffektivt och
säkert. Om systemet inte kontrolleras kan det uppstå oförutsedda konsekvensskador i byggnadsdelar
som tidigare varit opåverkade.
Vid byte av uppvärmningssystem brukar frågan
om isolering bli aktuell - man vill ju spara energi och
då får inte värmen försvinna ut! Det brukar resultera
i att man byter ut eller ökar på isoleringens tjocklek
för att minska värmeförlusterna. Man måste noga
avväga vilka konsekvenserna kan bli ur ett tekniskt
perspektiv av ändrad isolering.

Rätt klimat förlänger ytskiktens livslängd.

Kaminer installerades i Roslagskulla ca 150 år efter kyrkans byggande. Innan dess var den liksom alla äldre kyrkor ouppvärmd.

FÖREBYGGANDE KONSERVERING
Kulturvärden är en icke förnybar resurs därför vill
man inte att skador ska uppstå överhuvudtaget. Det
gör man lämpligast genom att förebygga dem. Ett
resurseffektivt sätt är att förebygga genom att reglera
inneklimatet.
Förebyggande konservering genom klimatstyrning fokuserar på att hitta ett lämpligt inneklimat
för byggnaden och dess inventarier. Materialens
egenskaper och hur deras nedbrytningsprocesser
ser ut får styra valet av klimat. Risk för skador av
biologiska angrepp liksom rötskador och torrsprickor uppstår vid en för hög respektive för låg relativ
luftfuktighet (RF). De flesta material mår bra i ett
spann mellan 40 – 60 % RF, variationer inom det
här området är acceptabelt. Tillfälliga toppar och dalar har ingen inverkan om RF ligger på en jämn nivå
över tid. Vi människor vill också känna att det är behagligt att vistas i ett rum. Upplevelsen av komfort
påverkas av faktorer som temperatur, luftrörelser,
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TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

100⁰C). Vi vet inte vilken fyllning som valdes, men
alla materialen kan ta upp och avge fukt.
Utförandet är avsett att fungera så att lagret med
grus ska minska den uppstigande markfukten, förhydningspappen ska hindra att fukt transporteras
via luftrörelser in i isoleringen från grunden. Den
fukttransport som sker via ånga från det varmare
kyrkorummet till den kallare grunden är troligtvis så
ringa att isoleringen klarar att ta hand om det. Problem med varm, fuktig luft som kondenserar mot de
kallare ytorna i grunden kommer troligtvis inte att
uppstå. Man kan säga att bottenbjälklaget är med
moderna krav halvdåligt isolerat.
På innertaket mot vinden har man spikat en förhydningspapp och på den lagt ett lager om 15 cm
torrt torvströ. Ovanpå isoleringen är brädor spikade.
Den fukt som ändå sipprar ut på vinden kommer att
ventileras ut genom naturliga otätheter i det oisolerade taket. En kostnadseffektiv och lämplig åtgärd är
att täta runt dörrar och fönster.
Naturligtvis måste man verifiera att konstruktionerna i Roslagskulla verkligen har fungerat som det
var tänkt. Det kan man göra genom att mäta RF i
grunden och gå in med en kamera för att se att bjälklaget ser friskt ut. Finns inga tecken på skador finns
det ingen anledning att ändra på konstruktionen.
Det gäller även vinden.

KYRKANS ISOLERING
Grunden i Roslagskulla kyrka är en ouppvärmd
torpargrund som belagts med ett lager av ett 30 cm
torrt grus och som lämnar ett utrymme av 30 cm
till bottenbjälklaget. Sockeln är försedd med ventilationsöppningar. Bjälklaget är försett med blindbotten som är inklädd med en förhydningspapp. Till
fyllning föreslogs i restaureringsprogrammet 1925
torrt kalkavfall, stenkolsaska eller torkad och pulveriserad jäslera (finkornig jord som upphettats till

MATERIALEN
Trä, som Roslagskulla är byggt av, är ett värmetrögt
material. Det innebär att tillfälliga temperaturväxlingar utomhus och inne i kyrkorummet inte tas
upp av träet. Det medför att trähus är värmetröga
med stora mängder hygroskopisk fukt i rummet.
De har dåliga fuktlagrande egenskaper i det korta
perspektivet men något bättre i månads- och årsperspektiv. Det betyder att det är svårare att hålla
en jämn luftfuktighet då stommen släpper ifrån och
avger fukt snabbt.
Timmerväggarna och taken i Roslagskulla kyrka
är sedan 1925 invändigt målade med limfärg. Limfärgen på framförallt taket uppvisar idag flagningar.
De linoljemålade snickerierna är i bra skick. Flagningen är att betrakta som normalt åldrande.
KYRKANS INVENTARIER
På väggarna hänger ett stort antal äldre målningar.
Kyrkans textilier förvaras i en textilkammare av trä
i sakristian. Sakristian värms upp med två elradiato-

Sektionen visar konstruktionen av kyrkans väggar och bjälklag.
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rer. Textilierna uppvisar inga synliga skador som kan
hänföras till klimatet, men de bör undersökas av en
konservator, liksom tavlorna.

det. Däremot kan det finnas inventarier och installationer som tar skada av kallställning och som man
måste hitta fungerande lösningar för.
Nackdelar och risker: Mögel. Handhavande med
teknisk utrustning såsom avfuktare. Fördelar: Mycket billigt.

UPPVÄRMNINGEN I KYRKAN
Från början har kyrkan stått utan värmesystem. Troligtvis under sent 1800-tal utrustades kyrkan med
två kaminer, i sakristian och i kyrkorummet. 1925
placerades två kaminer i kyrkorummet i vardera
korsarm. Sedan 1950-talet värms kyrkan med elradiatorer. Effekten räcker inte för att komfortvärma
hela rummet vid låg utetemperatur. Vintertid hålls
en temperatur om 12 grader i kyrkan. Några dagar
före planerad aktivitet ökas värmeeffekten.

SKYDDSVÄRME
Ordet i sig talar om syftet med uppvärmningen, att
skydda. Skyddsvärme utgör det klimat som tillförsäkrar att byggnadskroppen med sitt innehåll av olika material kan leva vidare i ett hälsosamt tillstånd
utan att ta skada. Skyddsvärme är en klimatstyrning
av fukt och temperatur där jämna stabila värden eftersträvas.
Nackdelar och risker: Synliga installationer, estetik. Ljud. Skötsel av teknik. Ojämn temperaturfördelning. Luftrörelser nära apparat. Håltagningar.
Mintemp +8 grader(luft/luftvärmepump). Fördelar:
ekonomi, komfort uppnås ganska snabbt när det behövs.
KOMPLETTERANDE TEKNIK
Till alternativen med kallställning och skyddsvärme
kan olika åtgärder för intermittent uppvärmning
läggas till vid aktiviteter under vinterhalvåret. Exempelvis:
- Värmepump eller annan energisnål värmekälla och
el samverkar i klimatstyrning och bokningssystem för
att nå rätt klimat när det behövs vid aktiviteter i kyrkan.
- Strålningsvärme. Riktad elvärme på bestämda
platser i kyrkorummet. Komfortzoner skapas tillfälligt med värme uppifrån, från bänk och golv.
- Varmluftskanon. Aggregat som snabbvärmer med
kort varsel.
Övrig teknik som kan vara aktuell är:
- Avfuktare
- Fläkt för att cirkulera luften i rummet.
- Teknik för mikroklimat i textilskåp.

Kyrkans radiatorer installerades på 1950-talet. Dessförinnan
värmdes kyrkan upp med endast kaminer.

OLIKA UPPVÄRMNINGSSYSTEM
Val av uppvärmningssystem för en kyrka avgörs av
faktorer såsom regionens klimat, användning, syfte
med uppvärmningen, vad det finns för befintligt
uppvärmningssystem samt, inte minst, ekonomin.
Syftet med uppvärmningen bestäms av hur kyrkan
används, om det finns känsliga material att ta hänsyn till i form av inventarier eller ytskikt som behöver s.k. skyddsvärme. Används kyrkan sällan eller
ofta? Kan den vara kontinuerligt uppvärmd eller
bara värmas upp vid förrättning så kallad intermittent uppvärmning? För Roslagskulla kyrka kan såväl
kallställning som skyddsvärme vara aktuellt.
KALLSTÄLLNING
Att kallställa en kyrka innebär att man slutar värma
upp den helt eller periodvis. Det kan vara ett alternativ för kyrkor som används sällan. Liksom uppvärmningen av en kyrka ställer frågor gör också en
kallställning det. Byggnaden som sådan klarar ofta
att stå ouppvärmd då äldre kyrkor var byggda för
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Ludgo kyrka, har risken för svärtning av luftrörelser och en ojämn temperaturfördelning i rummet
särskilt studerats. De slutsatser man kom fram till
i projektet var att svärtning på grund av luftvärmepumpar inte är större än vad annan uppvärmning
orsakar, om inte värmepumparna placeras så att de
direkt riktas mot känsliga ytor.

LUFT / LUFTVÄRMEPUMP - HUR
FUNGERAR DET?
Luft/luftvärmepump är en teknisk lösning som både
kan användas vid skyddsvärme och som ett komplement vid annan uppvärmning.
Luft/luftvärmepumpar hämtar värmeenergi från
luften. Värmepumpen består av en utedel och en innedel. Mellan delarna går ledningar för el och kylmedel genom ett hål i väggen. Utomhusdelen drar
med en fläkt in uteluft som med hjälp av en kompressor höjer temperaturen på luften. I inomhusdelen överförs värmen till rumsluften med hjälp av en
fläkt. För en enhet tillförd energi utvinns cirka tre
enheter. Trots att det är kallt ute, kan luftvärmepumpen utvinna värmeenergi från luften. Effekten blir
dock lägre ju kallare det är ute. Är det mycket kallt
ute måste mer av någon ytterligare uppvärmningskälla användas för att klara en eventuell lägstanivå.
Vid minusgrader måste värmepumpens utomhusdel avisas. Det sker genom att pumpen körs baklänges, det vill säga man tar den varma inneluften
och för den genom uteaggregatet. Innetemperaturen
måste därför ligga mellan 8 – 12 grader för att det
ska fungera enligt tillverkarna.

Exempel på installation av inomhusaggregat till luft/
luftvärmepump. Foto Elisabeth Boogh.

En lösning tagen ur luften
Eftersom kyrkan används sällan bör de förväntade
ekonomiska vinsterna stå i relation till kostnaden för
åtgärderna. Uppvärmning med luft/luftvärmepump
har den fördelen att det är en enkel installation med
få ingrepp i byggnaden. I Roslagskulla kyrka föreslås därför en luft/luftvärmepump att användas för
grunduppvärmning och skyddsvärme av byggnaden. Detta ger en energibesparing eftersom värmepumpen har en låg energikostnad. Elradiatorer och
elbänkvärmare blir kvar för att byggnaden snabbt
ska kunna värmas upp samt som komplettering vid
mycket låga utomhustemperaturer.

FÖR- OCH NACKDELAR
Fördelarna med luft/luftvärmepump är att de är en
enkel installation med få ingrepp och med rimlig investeringskostnad i förhållande till återbetalningstiden. I regel sänks energiförbrukningen och därmed
uppvärmningskostnaderna. Nackdelarna är de utseendemässiga aspekterna, att de kan bullra liksom att
håltagning måsta göras. Riskerna med att installera
luft/luftvärmepump är temperaturfördelningen kan
bli ojämn i rummet. Vid kalla punkter, exempelvis
vid yttervägg, eller vid speciella luftströmmar finns
även risk för svärtning.

TRE AGGREGAT INSTALLERAS
Förslaget till installation av luft/luftvärmepump till
Roslagskulla kyrka innebär att tre aggregat installeras. Inne placeras två fläktar längst bak i vardera korsarmen och en i en kyrkbänk vid den västra entrén.
Vid korsarmarna kan de placeras relativt osynligt
under läktartrapporna utan att några snickeriarbeten behöver göras. Vid den västra entrén måste mer
omsorg läggas på utförandet då aggregatet byggs in i
en kyrkbänk. Intentionen är att åtgärden ska smälta
in i kyrkorummet och att bänken ska gå att återställa
när aggregatet tas bort.
Utomhusaggregaten placeras bakom kyrkogårdens ekonomibyggnad samt vid kyrkogårdens norra

TEKNIKUTVECKLING OCH FORSKNING
Tidigare har uteaggregatens placering direkt på fasaden varit en teknisk nödvändighet, men med dagens
teknik kan de placeras 50-60 meter bort från byggnaden utan energiförluster. Det innebär att även
antikvariska krav numera kan tillgodoses i större
utsträckning ur estetisk och arkitektonisk synvinkel.
Svärtning av känsliga ytor och ojämn temperaturfördelning i rummet är risker som har talat emot
luft/luft värmepumpar. I en pilotstudie som gjorts i
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Utvecklingen av luftvärmepumparnas
har möjliggjort att uteaggregaten kan
placeras långt ifrån byggnadskroppen.
För Roslagskulla kan de tre aggregaten
ställas bakom kyrkogårdsmuren och
ledningsdragningarna görs längs
befintliga gångar.

mur. Aggregaten invid muren blir synliga från vägen. Genom att de färgas in i en grå kulör, alternativt byggs in i en låda av trä kommer upplevelsen
av tillägget inte bli så markant. Ledningsdragningen mellan inne- och uteaggregaten görs i befintliga
gångar på kyrkogården liksom i kyrkans stensockel.

av Roslagskulla kyrka med luft/luftvärmepump kan
motiveras ur energibesparingssynpunkt, ur komfortsynpunkt samt av antikvariska skäl, det framstår därmed som ett realistiskt alternativ.
FORTSATT ARBETE
En aktivitetsplan för församlingen kan se ut så här:
1. Klimatmätning i minst ett år. Nätverk med andra
träkorskyrkor.
2. Undersökning byggnadsteknik och inventarier.
3. Utredning systemval. Kalkyler. Val av system.
4. Ekonomisk kalkyl för projektets alla delar inkl.
ansökan om antikvarisk ersättning.
5. Projektering med rätt kompetens.
6. Ansökan om tillstånd, bidrag.
7. Upphandling, ev detaljprojektering.
8. Utförande.
Övriga åtgärder som bör vidtas är: upprättande
av vård- och underhållsplan, klimatiserad textilförvaring, larmsystem för brand och inbrott, bättre
tillgänglighet till kyrka och toalett, bättre belysning,
elbesiktning, utbyte av el och radiatorer samt ommålning av interiör.

ANTIKVARISKA KONSEKVENSER
Kyrkobyggnaden och inventarierna mår bra efter
vad som går att uttolka av en okulär besiktning. Det
finns inga synliga skador som går att hänföra till ett
dåligt klimat. Man kan dra slutsatsen att klimatet
i Roslagskulla med den ”halvdåliga” isolering som
finns idag är precis rätt för den här kyrkan med avseende på konservering. Större förändringar kan medföra konsekvensskador i tidigare opåverkade delar
som en följd av förändrade förutsättningar.
Installation av luft/luftvärmepump kompletterar
med små ingrepp den befintliga uppvärmningen och
torde inte försämra byggnadens tekniska tillstånd. Ju
kortare tid byggnaden är uppvärmd till komforttemperatur, ca 20 grader, desto mindre blir konsekvenserna för byggnadens fuktbalans.
Sammantaget kan sägas att grunduppvärmning
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Ett aggregat placeras i kyrkbänken längst bak vid den västra entrén.
Detaljritning av inklädnad för ny
värmepump i bakre bänkraden. Monteringen
utformas med hänsyn till bänkinredningen.

Håltagning för anslutning mellan ute- och inneaggregat krävs.
Detta kan göras relativs osynligt i muren.

I korsarmarna kan aggregaten placeras under trapporna utan att
några ingrepp behöver göras i befintliga snickerier.
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TRÄ SOM BYGGNADSMATERIAL
English summary
Timber has a long history in traditional building construction in Sweden. Wood is a movable material, and its
shape and form adjust themselves in response to humidity and to the loads to which it is exposed. It can tolerate a significant degree of deflection and variation in shape before there is any risk of collapse. Owing to these
specific qualities of the material, it offers a wide variety of diverse design possibilities.

för det gav goda egenskaper som en hög kärnvedsandel, täta årsringar och tyngd på grund av kåda och
hartsinnehåll.
Hos liggtimmerkonstruktionen är det timrets
egenvikt och den rakt nedåtriktade tyngdkraften
som håller ihop konstruktionen. För att säkra konstruktionen ytterligare hålls stockarna samman med
dymlingar och låses med knutar i ändarna. Liggtimmerkonstruktionen medger många olika husutformningar. Innerväggar löser stabiliteten i bostadshus. I
stora salar som kyrkor löses stabiliteten genom vinkling av väggarna eller att väggarna förstyvas med utoch invändiga vertikala följare som förankras med
genomgående bultar.
Roslagskulla är ett exempel på kyrka där man
använt sig av följare för att stabilisera korsarmarnas
längsta timmerlängder om ca 8,5 m och där vinklingen av väggarna också stabiliserar konstruktionen.
Den vanligaste timmerväggen är uppbyggd av
stockar som bilats till samma tjocklek, vanligen 6
tum. Timrets längder begränsades till ca 8 – 10 m
för att vara hanterbara. Bilningen gör att träets porer sluts och blir mer resistent mot vatten. Stockarna
är anpassade till varandra i ”draget” den urgröpning
på undersidan av stocken där isoleringsmaterial pla-

TRÄETS EGENSKAPER
Trä är ett ”levande” material. Det sväller och krymper på grund av sin förmåga att binda och avge
fukt. De fuktbetingade rörelserna är minst i träets
fiberriktning. Vid uttorkning strävar årsringarna att
räta ut sig, vid uppfuktning blir förhållandet det
omvända. Veden kan grovt indelas i kärnan - den
inre delen, och splinten - den yttre delen. Någon
större skillnad i hållfasthet finns inte mellan kärna
och splint. Däremot sker fuktupptagningen långsammare i kärnveden som därför uppvisar mindre
fuktrörelser än splintveden.
Årsringarna som är tydligt avläsbara i furu ger
mörka ringar när de bildas under sommaren och
kallas sommarved (tidigare höstved), de ljusare mellanpartierna bildas under våren. I vårveden sker den
huvudsakligen vätsketransporten. Vårveden bryts
ner snabbare än sommarveden. Detta syns tydligt på
en åldrad timmervägg där det bildats rännor mellan vår- och sommarved. En stor andel sommarved
ger ett hårdare trä. Det är anledningen till att virke
med täta årsringar utgör ett beständigare material.
Sådant virke bör framförallt användas i de delar av
konstruktionen som är extra utsatta för fukt, som
syllstocken och t.ex. fönsterbågar.
Trä har en hög böjhållfasthet, en bestående deformation äventyrar således inte konstruktionen, det
har även en hög draghållfasthet. Trä är ett material
med hög porositet, tack vare sin höga porositet har
det goda värmeisolerande egenskaper.
LIGGTIMMERKONSTRUKTION
Trä torde vara det byggnadsmaterial som har de
äldsta traditionerna i vårt land. Furu är det vanligaste trädslag som använts till liggtimmerhus. Virket valdes alltid förr på rot, det skulle vara rakvuxet
och med liten skillnad i diameter mellan topp- och
rotända. Det skulle helst vara vuxet på mager jord

Timmervägg med stabiliserande följare i Roslagskulla kyrka
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ceras. Vanligtvis användes husmossa, lin- eller tjärdrevning. Då timret torkar sammanpressas och tätas
väggen ytterligare varför sjunkmån måste byggs in i
konstruktionen och medge rörlighet vid dörrar och
fönster.
SKADOR OCH REPARATION
Skador på grund av fukt och inträngande vatten är
grundorsaken till rötskador och biologiska angrepp.
Därför är det avgörande att förhindra att konstruktionen utsätts för kontinuerlig tillförsel av vatten.
Det är viktigt att se till att stockar inte åkt ur läge
och bildar hyllor eller fickor där vatten kan samlas
eller ledas in i konstruktionen.
Men då skadan har uppstått och reparation är
nödvändigt ska man alltid eftersträva att använda
samma virkeskvalitet som i det befintliga materialet. Det är viktigt att nytt trämaterial som ska fogas
samman med äldre har samma fuktkvot. Ibland är
det bäst att använda sig av begagnat material för att
uppnå samma virkeskvalitet. Utsatta skadepartier är
nedersta stockvarvet, syllstocken och knutskallarna.
Vid utbyte av rötskadade partier i en stock är det
viktigt att tillse att lagningen görs i samma fiberriktning som befintligt stock för att den nya delen inte
ska krympa och vridas ur läge vid de fuktbetingade
rörelserna. Det finns olika sammanfogningstekniker
för ilagning av virke, beroende på var i konstruktionen lagningen ska utföras väljer man den mest passande sammanfogningstekniken.

Dala hustimmer, www.freedigitalphotos.net, www.fotoakuten.se

Elisabeth Ek
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GUSTAVSBERGS KYRKA
partiell återföring till 1907 års kyrka
Odd FRiES, NIKLAS MARTIS, LISA NILSEN OCH MAKI YOSHIDA

XII GUSTAVSBERGS KYRKA

English summary
Gustavsberg factory village is well-known for the famous Gustavsberg porcelain. Over the years, it has dramatically changed its character from factory village to Stockholm commuter town and the population continues
to grow. Gustavsberg’s church, built in 1907, is one of the few examples of Art Nouveau architecture among
Swedish churches. Architect Gustav Améen designed the church in the English style according to the wishes of
Wilhelm Odelberg, the dynamic factory manager and building proprietor. The church is of brick and incorporates some significant examples of Art Nouveau art and craft from factory designs. After only 30 years, a major
renovation of the church took place with only the exterior remaining more or less original. Our intention is to
return the church partially to the way it was in 1907. We will recreate some of the values which have been lost.
An important part of the project is to make the church welcoming and a place of interest for everyone including
the new citizens who have moved to Gustavsberg.

D

en anrika bruksorten Gustavsberg
har de senaste åren ändrat karaktär.
Borta är Kooperativa Förbundet och
porslinsfabriken som största arbetsplats, socialdemokraterna är inte längre självklara valvinnare och Värmdö kommun vill locka till
sig nya invånare som arbetar i Stockholm. Mitt i
samhället ligger kyrkan på en liten höjd. Vilken
framtid har kyrkan i dagens Gustavsberg? Kan
det gamla och det nya samlas i en och samma
kyrka? Vi försöker ta ett samlat grepp kring dessa
frågor och gör ett förslag till restaurering.
Arbetare på Gustavsbergs porslinsfabrik 1909. Brukspatron vid
den här tiden var Wilhelm Odelberg. Gamla fabriksarbetare
berättar att han styrde orten och dess invånare med järnhand.
Även kyrkoherden gick Odelbergs ärenden. Källa: Troligen Gustavsbergs porslinsmuseum.

Kyrkan mitt i byn
Bruksorten växer fram
Gustavsbergs kyrkas tillkomst är intimt förknippad
med bruksorten och dess historia. Orten fick namnet Gustavsberg redan på 1600-talet då Maria de la
Gardie döpte den efter sin döde make Gustav Oxenstierna. Ursprungligen låg ett tegelbruk där porslinsfabriken sedan kom att ligga. Bruket växte under
1800-talet från ett ordinärt tegelbruk till porslinsfabrik. År 1834, när den dåvarande fabrikören Öhman
dog i kolera, fick fabriken nya ägare och ändrade tillverkningen från tyska till engelska metoder. Arbetare
från Wedgwoods fabriker importerades och bidrog
därmed till en kraftigt förhöjd kvalitet på godset.
Den brukspatron som kom att bli synonym med
porslinsfabriken och orten var Wilhelm Odelberg,
under vars ledning porslinsfabriken upplevde glans-

dagar, bland annat med formgivare som Wilhelm
Kåge.
kyrka i jugendstil
År 1860 upprättades Baptistförsamlingen på bruksorten och 1870 Missionsförsamlingen. Brukspatron
Odelberg hade ursprungligen ingenting mot frikyrkorörelserna, men fruktade att de skulle leda till
söndring och förakt mot den allmänna gudstjänsten.
Han lät därför uppföra ett träkapell år 1883 som
byggdes i fornnordisk stil. Senare lyckades Odelberg
avskilja Gustavsberg från Värmdö varpå orten blev
både egen församling och kommun. Nu var det dags
att bygga egen kyrka, centralt belägen för att mar-

Bilden på föregående sida visar vårt förslag att ta fram det bakomliggarnde glaserade teglet i dopnischen och dopfunten i keramik designad av
Herman Neujd .
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Överst till vänster: Kyrkan mitt i byn på karta över Gustavsberg från 1906. Sydväst om kyrkan ligger porslinsfabriken och
arbetarbostäderna i norr. Farstavikens vatten gick då längre in i
samhället. Brukspatron Odelberg bestämde att kyrkan skulle vara
väl synlig för den viktiga båttrafiken och lät riva två hyreskaserner
som skymde vyn. De boende vågade inte klaga eftersom de var
oroliga att få sämre bostäder efteråt. Kartan är beskuren. Källa:
Värmdö kommun.
Överst till höger: Flygfoto från 1991 visar det karakteristiska sidställda tornet. Församlingshemmet, ”Kyrkettan”, har sina lokaler
tvärsöver gatan i den gamla kooperative butiken ”Konsumettan”.
Källa: RAÄ Kulturmiljöbild, foto Jan Norrman.
Till vänster: Gustavsbergs kyrka idag sedd från söder. Exteriören
är i princip oförändrad sedan den byggdes, emellertid är det
runda korfönstret igensatt. Vi ser det gula, eldfasta teglet och det
svartglaserade takteglet som levererades från fabriken. Det gröna
dekorteglet, som även fanns inne i kyrkorummet, är antagligen ett
verk av den legendariske verkmästaren Mäster Barlow. Fasaden
innehåller många intressanta detaljer, till exempel flaskbottnar,
sågskift och blinderingar. Den nybyggda kyrkan fick elektricitet
installerat vilket var mycket modernt.
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familjen Odelberg byggdes en herrskapsläktare.
Vittnesmål från äldre Gustavsbergsbor berättar
om den hierarki som rådde i brukssamhället med
patron Odelberg och hans familj för vilka arbetarna fick bocka och niga, inte bara när deras vagn
passerade utan också i kyrkan där de tronade från
herrskapsläktaren. Prästen rapporterade också till
Odelberg om hur församlingsmedlemmarna skötte
sig. Den dagen arbetarna bildade fackförening drog
brukspatronen som straff in det årliga midsommarfirandet som han dittills brukat bekosta.

Från porslinsfabriken hämtades formgivare som bidrog till att
dekorera kyrkan både invändigt och utvändigt. Bilden ovan visar
en detalj från tympanonfältet vid huvudingången i väster. Det
grönglaserade teglet återfinns även inne i kyrkan, men är idag
övermålat.

På en av Gustav Améens ritningar för Gustavsbergs kyrka ser vi
tydligt arkitektens intentioner. Bilden visar herrskapsläktaren med
egen entré för familjen Odelberg. Altaruppsatsen kom att få en annorlunda utformning när kyrkan stod färdig. Källa: Riksarkivet.

kera det uppnådda självstyret. Byggherre Odelberg
ville ha en kyrka enligt engelsk förebild, men ogillade de ritningar han fick. Istället anlitades arkitekt
Gustav Améen och kyrkan uppfördes 1904-1907.
Améen behöll inspirationen från England – tornet
är placerat i sidan på kyrkan vilket var vanligt där.
Byggnadsmaterialen, gult oputsat chamottetegel och
glaserade taktegelpannor, slogs på porslinsfabriken.
Där tillverkades också det grönglaserade chamotteteglet som kom att pryda kyrkan både invändigt och
utvändigt. Ett tympanonfält i porslin välkomnade
besökaren vid ingången.
Invändigt kom den rådande jugendstilen att fira
triumfer med ytterligare hantverksarbeten från porslinsfabriken i dopfunt, dopnisch, ljusstakar och det
grönglaserade teglet som kantade hela kyrkorummet. Växtornamentik inramade dörrar och valv. Till

Interiörbild mot öster före restaurering. Här syns detaljer som
försvann vid 40-talets restaurering: altaruppsatsen (idag förvarad
i tornrummet), herrskapsläktaren, utgång i nordöst och målade
dekorationer runt valv-, fönster och dörröppningar. Jämför med
detalj senare i artikeln där vi har tolkat färgsättningen. Källa:
RAÄ Kulturmiljöbild, foto Sven Brandel. Datum okänt.
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Modernismen gör entré – 1942 års
restaurering
Porslinsfabriken gick så småningom mot sämre tider
och såldes 1937 till Kooperativa Förbundet, KF. En
ny storhetstid började nu på fabriken och nya tankar
och idéer kom även att sätta sin prägel på Gustavsbergs kyrka.
Redan kort efter kyrkans uppförande hade det
för tiden moderna värmesystemet börjat krångla. De
första omgestaltningarna av kyrkan och kyrkorummet skedde efter Odelbergs bortgång och KF:s övertagande av porslinsfabriken. Modernisering stod på
programmet. Restaureringsarbetena genomfördes
i funktionalismens anda och inleddes 1941 under
ledning av arkitekt Erik Fant: nytt värmesystem,
målning av valv, fönster och väggar, reparation av orgeln samt innerbågar till fönstren, målning av väggar och tak. Odelbergs hatade herrskapsläktare sattes
igen, likaså korfönstret. Nu målades bänkarna, en
ny altarring införskaffades samt nya armaturer till
kor och orgel. Slutligen kom den nya altaruppsatsen
av Einar Forseth. Kyrkorummet fick också ett nytt
krucifix vilket Alfred Nilsson tillverkat efter förlaga
i Skönberga kyrka. Den fjärde advent 1942 invigdes
kyrkan återigen av biskopen i det tämligen nybildade Stockholms stift.

Praktiska tillägg – 70-talets restaurering
I början av 1970-talet påbörjades nästa restaurering
med Malte Håkansson som arkitekt med bland annat
rengöring, ommålning och bekvämlighetsanpassningar. De största förändringarna i kyrkorummet
skedde i koret där ett murat altare med stenskiva infördes. Den branta trappa som bibehållits från Fants
restaurering avlastades med ett podium upphöjt två
trappsteg från kyrkorummets golvnivå. Därför monterades bänkar bort i den främre delen av kyrkan och
även den nordöstra dörren murades igen.
I den västra delen byggdes två fristående rum under orgelläktaren, de utformades likt övriga snickerier i grönlaserat trä. De två rummen innehåller
förråd respektive brudkammare/förberedelserum för
dop. Snickerierna som efter Fants restaurering blivit
rödmålade återfick nu, om än något nedtonad, sin
gröna kulör. Detta innebar att predikstolen tillsammans med bänkarna målades om. Bänkarnas sittbräda blev förlängd och fick lösa sittdynor.

På bilden visas de extra utrymmen som skapades på sjuttiotalet för
förråd och brudkammare. Senare tillkom en ny orgel (den gamla
fasaden ligger nedmonterad i tornrummet). I taket skymtar ett
konstverk av konstnären Kazuko Tamura som instalerades under
kulturhuvudstadsåret 1998.

Restaureringar fram till idag
1979 beställdes en ny orgel och orgelfasad från
Åkerman & Lund i Knivsta och Ulf Oldaeus fick i
uppdrag att rita orgelfasaden.
2007 byttes radiatorerna till moderna dubbelpanelade konvektionsradiatorer. Vid installationen
konstaterades att det ursprungliga grönglaserade teglet fanns kvar under ytskikten. Vid bytet av radiatorerna målades väggarna återigen om som följd av
radiatorernas nedsmutsning, i bruten vit akrylatfärg.

Restaureringen på 40-talet satte inga större spår i exteriören, men
desto mer inne i kyrkorummet. Den hatade herrskapsläktaren
sattes igen (idag textilförråd), det glaserade teglet målades över
och radiatorer monterades, dekorationsmåleriet togs bort och
altaruppsatsen ersattes med en ny altartavla av Einar Forseth.
Källa: RAÄ Kulturmiljöbild, foto Nils Lagergren 1945.
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restaureringsförslag

samtidigt som vi har framtidens Gustavsberg i tankarna. Dess placering mellan fabriks- och bostadsområden och som ett fondmotiv från sjövägen berättar om en central epok i Gustavsbergs historia och
utgör således ett både pedagogiskt och representativt
samhällshistoriskt värde. De ursprungliga fasad- och
takmaterialen samt utsmyckningarna i porslin, vilka
samtliga tillverkats på porslinsfabriken representerar
också bruksortens historia med sällsynt tydlighet. I
vårt förslag till partiell återställning av 1907 års kyrka, vill vi återskapa värden och kvaliteter som gått
förlorade, och samtidigt göra kyrkan välkomnande
och intressant för de nya människor som flyttar till
Gustavsberg. Vi koncentrerar oss kring några kärnvärden:

Partiell återföring till 1907
Gustavsberg planerar idag för en rejäl befolkningstillväxt. Närheten både till naturen och Stockholm
lockar. Kyrkobyggnaden kan bli en allt viktigare
fokuspunkt och identitetsskapande centrum i den
förtätning som planeras. Ett förtydligande av kyrkobyggnadens band till bruket kan stärka berättelsen
om Gustavsbergs historia. En nyrestaurerad kyrka
kan bli ett naturligt besöksmål och mötesplats för
nya och gamla gustavsbergare.
I vårt förslag till partiell återföring till ursprungskyrkan, har vi värderat kyrkan ur olika perspektiv

kyrkan och tillgänglighet till detta. Något som inte lär förändras
är kyrkans centrala placering mitt i samhället. Församlingen
räknar med ett ökat antal medlemmar de närmaste åren, kanske
upp emot 30 000 församlingsmedlemmar år 2020.

Dagens Gustavsberg är ett samhälle under omvandling. I kommunen diskuteras och debatteras olika lösningar på bland annat
trafikflöden, kollektivtrafik, gång- och cykelstråk, bebyggelsens utformning och gestaltning, till exempel bostads- kontra hyresrätter.
För kyrkans del handlar det bland annat om parkområdet runt
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Stilhistoria
Det finns idag ytterst få kyrkor i jugendstil kvar i
Sverige. Kyrkans exteriör är i princip oförändrad sedan uppförandet. Ett delvis återställande av interiördekorationerna skulle lyfta fram denna tidsmässigt
mycket korta stilepok igen och visa på hantverkskunnandet och arkitektens intentioner.

Estetik
Vi har i denna kyrka möjlighet att faktiskt identifiera vad som är ursprungligt eftersom det finns fotografier kvar. Genom att ta bort puts och radiatorer
bakom vilka det vackra grönglaserade teglet fortfarande finns bevarat, lyfter vi fram de estetiska kvaliteterna från Améens original, en skönhet vi menar
gått förlorad. Vi vill också öppna de igenmurade
korfönstret i öst och även ta fram dopfunten i keramik designad av Herman Neujd som är tillverkad
för den dopnisch som fortfarande är bevarad. Dopfunten, liksom antependium och andra originaltextilier, finns fortfarande bevarade i förrådet; textilierna kan nytillverkas och återinföras. Estetiken har
även en direkt förbindelse till bruket och den stolta
designtraditionen på porslinsfabriken.

Historia
Vi vill öppna herrskapsläktaren, något som kan
upplevas som kontroversiellt. Genom att så göra
vill vi påminna om hur nära i historien det gamla
brukssamhället faktiskt är och belysa de klasskillnader som kom att avspeglas i kyrkans arkitektur. För
att inte helt utplåna spåren efter 1942 års restaurering, och senare tillägg, föreslår vi att den nuvarande
altartavlan, bildvävar och stendopfunt blir konst i
församlingshemmet eller andra offentliga lokaler i
samhället.

I vår strävan att återskapa de estetiska värdena från ursprungskyrkan har vi haft hjälp av högupplösta foton från Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. För färgvalet har vi tittat på
samtida jugenddekorationer och tolkat fritt. Finns det spår av
originalfärgerna? Det vet vi inte, men ett partiellt återställande
av kyrkorummet skulle kräva arkeologisk färgundersökning för
att finna de pigment som dekorationsmålarna använde sig av när
kyrkan byggdes. Det glaserade teglet vet vi finns kvar bakom färg
och radiatorer. Antependium och andra textilier från 1910-talet
finns även de väl bevarade i textilförrådet som inspiration för
färgsättning.
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Energieffektivitet
En förutsättning för att kunna plocka fram det glaserade teglet som fortfarande finns kvar längs väggarna, är att ta bort radiatorerna. Det gör man enklast genom att installera golvvärme. Vi bör också se
på lösningar vad gäller energitillgången, till exempel
jord- eller bergvärme, som en investering för framtiden både ekonomiskt och klimatmässigt. Montering
av dörrstängare vid entrédörrarna bidrar ytterligare
till energieffektiviseringen.
Begravning: De flyttbara bänkarna står kvar längst fram. Alternativt kan kistan placeras på första podienivån.

Säkerhet
En förutsättning för ökad tillgänglighet är att nödutgångarna kan nås. Vi föreslår därför att öppna
en igensatt ursprunglig ingång i kyrkans nordöstra
hörn, vilket ger en extra utrymningsmöjlighet.
Flexibilitet
Flyttbara bänkar ger möjlighet till en mängd olika
möbleringsalternativ. Nedan följer några exempel på
hur kyrkorummet kan organiseras vid några olika
tilldragelser. Förändringarna kräver inga tunga lyft
och är går snabbt att genomföra även för en eller ett
par personer.

Dop: Vi föreslår en återgång till användande av den ursprungliga
dopnischen. Vid små dopgudstjänster kan samtliga besökare rymmas i de flyttbara bänkarna som vänds mot nischen.

För att göra kyrkorummet mer flexibelt, föreslår vi att bänkparen
längst fram delas i två och får hjul monterade. De kan sedan styras
utan tunga lyft och antalet lösa stolar kan minimeras. Se olika
möbleringsförslag i skisserna till höger.

Körkonsert: Både podium och ramper används för uppställning
av kör. En mindre orkester/ensemble får plats vid scenkanten. Till
dirigenten ställs ett tillfälligt podium upp.
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Sektion mot söder
I vårt förslag till partiell återställning av 1907 års kyrka, vill vi återskapa
estetiska värden och kvaliteter från Gustav Améens jugendkyrka som gått
förlorade i senare restaureringar. I förslaget ingår bland annat att öppna
de idag igenmurade herrskapsläktaren och korfönstret. Den ursprungliga
dopnischen vill vi åter ska stå i centrum för dop. Själva dopfunten i keramik, designad av Herman Neujd, finns fortfarande kvar och med flexibel
möblering (se de mindre möbleringsskisserna) kan den åter komma till
heders. Genom att installera golvvärme kan radiatorerna avlägsnas och
det grönglaserade teglet, som finns gömt där bakom, tas fram.

Plan
Podiet byggs om med ramper för att göra det tillgängligt för rullstolar och
rullatorer. En passage förbi podiet leder till den återupptagna dörren norr
om koret som används till utrymning. Det gamla altaret, altaruppsatsen
och altarringen sätts tillbaka. De två främsta bänkraderna byggs om till
flyttbara bänkar på hjul. Väggfasta bänkar rekonstrueras. Förrådet under
orgelläktaren byggs ut något för att rymma handikapptoalett. Förberedelserummet utökas lika mycket. Entrétrappan kompletteras med räcken och
en ramp av sten.
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Tillgänglighet
Vi vill göra kyrkan mer tillgänglig för alla. En fin
och integrerad permanent ramp ska leda in till kyrkan istället för den provisoriska som idag finns där.
Podiet upp till koret ska ha svagt sluttande ramper
på ömse sidor som även kan fungera som gradänger
för kör och orkester. En uppgradering av högtalarsystemet skulle också öka kvaliteten på verksamheten i kyrkan.

Podiet framför koret bör göras tillgängligt för alla. Vår lösning
är att göra svagt sluttande ramper vilka också blir naturliga
gradänger för kören. Lutningen är så pass svag att det inte är
obekvämt att stå där och podiet blir automatiskt tillgängligt för
rullstolsbrukare.

Källor
ATA Antikvariska-topografiska arkivet
Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet
SLM Stockholms läns museum, arkivet
Arvidsson, Edla Sofia, Människor och hus i Gustavsberg, Uddevalla 1990
Brandel, Sven, Johanson, Erik O, Roosval, Johnny m fl, Sveriges kyrkor, Kyrkor i Värmdö Skeppslag, Stockholm 1949
Gud i Gustavsberg 100 år, Gustavsbergs församling 1902–2002,
Birgit Wahrenberg, redaktör, Oskarshamn 2002
Nilsson, Christina och Westerberg, Ove, Kyrkguiden. Vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Stockholm 1995
Karlsson, Ann Mari, Upplands kyrkor – 201, Gustavsbergs
kyrka, Katrineholm 1987
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tegel
english summary
The history of processing clay, to make brick and tiles, stretches back thousands of years. Yet nowadays we still
use the material in more or less the same way, and with the same purpose. This short study explains the characteristics and the manufacture-processes of the building material.

I arbetet med Gustavsbergs kyrka slogs vi av teglets
skönhet och duglighet, inte minst i de glaserade tegelpannorna som täcker taket. Vad är det som gör
tegel till ett bra byggnadsmaterial? Hur är det uppbyggt och tillverkat? Vilka sorter har funnits som
taktäckning och vilka finns idag?

Takpanna från Gustavsbergs kyrka, uppmätt sedd i plan, tvärsnitt
och elevation. Takpannorna såväl som murteglet har en lerblandning med bränd chamotte från Gustavsbergs porslinsfabrik.

TILLVERKNING
Teglets historia leder tiotusentals år tillbaka i tiden,
då leran bara soltorkades, vilket gav den en instabil
form. Under antiken kom man att behärska konsten att bränna tegel. Till Sverige togs tekniken av
munkar under tidig medeltid och gick från att vara
lyxvara till att finnas på var och annan gård för bara
hundra år sedan. De tidiga takteglen, munk- och
nunnetegel, formades över låret på pannslagaren och
slätades till med händerna på ovansidan. Pannorna
fick en konisk form. Ving- S- och holländskt tegel
blev dominerande i Sverige på 1500- och 1600-talet
och bygger på samma princip som munk- och nunneteglet. Modellerna framställdes fram till sekelskiftet 1800 i huvudsak med handpressning i en

Tre utformningar av tegel på Gustavsbergs kyrka. Murtegel,
grönglaserat murtegel och svartglaserade takpannor.
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het taktegel vid punktbelastningar. Frostsprängning
är en annan vanlig skada som innebär att en frusen
vattenmättnad av hålrum som bildas under sintringen blir vattenmättade och spräcks när vattnet fryser. Fukt är överhuvudtaget en fara, till exempel kan
växtlighet som lagrar mycket fukt förstärka frostsprängningen.
Saltskador innebär att materialet vittrar när salterna kristalliseras. Kristalliseringen sker i ytan och
där ett vattenlösligt skikt bildas. Saltskador uppkommer vanligvis genom kapilär sugning, inblandade salter i murbruket eller den tillsatta sanden.

gjutjärns- eller träform. Formen ströddes med fin
sand för att leran enkelt skulle släppa. I Danmark,
Estland och Tyskland finns än idag enstaka bruk
som har framställning av handslagna pannor.
Vid sidan av det handslagna utvecklades tekniken till att framställa strängpressat och formpressat
tegel, idag det dominerande och i princip det enda
kommersiellt marknadsförda teglet. Det formpressade bearbetades i huvudsak av två typer av maskiner,
revolver- och slädpressen. Med moderna metoder
vid tillverkning minimeras risken för krympning
och deformation. Genom att pressa teglet maskinellt
kan leran vara torrare än när det gjordes för hand,
vilket ger modernt tegel högre densitet och större
täthet än när det handslogs.

Niklas Martis

Egenskaper
Tegel har mycket goda egenskaper och en förväntad
livslängd på långt över hundra år. Det består av lera
och vatten, inga miljöpåfrestande ämnen eller tillsatser. Det har lång livslängd, kan inte brinna, klarar att
lagra mycket fukt, avger inga emissioner och är värmeackumulerande. Tre huvudfaktorer påverkar teglets egenskaper och materialets beständighet: lerans
kvalitet (renhet, kalkinnehåll och blandning), lerans
täthet (hand- eller i maskinpressad) och brännprocess (sintringen av teglet, temperatur och bränntid).
Sammansättningen beror på vilken i bergart den
bildats; kalkhaltig lera blir gul efter bränning och
järnoxidhaltig blir röd. Den kalkhaltiga kräver högre
bränningstemperatur och har således större risk att
deformeras och krympa. Den kalkhaltiga leran bör
även ha mycket finfördelad kalk då de större kalkpartiklar kan bilda osläckt kalk som efter bränningen expanderar och spräcker teglet.
En jämnt blandad råvara med rätt proportioner
sand är mycket viktig för tillverkning av taktegel. Eftersom de ska bilda ett tätt skal för en byggnad är de
känsliga mot deformationer.

Gustavsbergs kyrkas takpannor har klarat påfrestnigar bra och har
förhållandevis lite frostskador tack vare glaseringen. Däremot finns
skador från mekaniska påfrestningar och lösa pannor.

SKADOR

källor

Trots de goda egenskaperna kan tegel drabbas av olika slags skador. Mekanisk belastning är den största
anledningen till att tegel går sönder eftersom keramiska material är spröda och har dåliga plastiska
deformeringsegenskaper. Böjdraghållfastheten är
sämre än tryckhållfastheten, därför skadas i synner-

Antell. O, 1986. Taktegel Tegeltak. Byggforskningsrådet, Riksantikvarieämbetet.
Burström. P G, 2007. Byggnadsmaterial, uppbyggnad, tillverkning & egenskaper. Studentlitteratur. Lund.
Frosterud-Jägerhorn. Å, 1997. En tegelstens historia. Tjustgaleriets förlag. Västervik.
Tegelbruk, 1987. Riksantikvarieämbetet.
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English summary
This is the tale of the church in Bergshamra seen in a larger context. The tale starts in prehistoric times with
the slow creation of sedimentary rock, which is the base in concrete used in modern times. Concrete is also
the building material used for the church in Bergshamra, in popular folklore referred to as Saint Cement. The
tale tells about how the landscape of today was formed by the latest iceage and how the politics of the second
half of the 20th century shaped the urban landscape in Bergshamra. The church in Bergshamra is a part of a
larger discourse about the use of churches in Sweden today. By applying a holistic perspective we can see the
larger issue without ignoring the specificity of the church and its setting and history. We propose that there is
no definite solution which will work for all churches, but rather that each church needs to be considered in its
own context. However, the possibilities for this rich heritage are numerous.

B

ergshamra kyrka har med sitt
modernistiska formspråk ännu inte fått
den kulturhistoriska status som många
äldre kyrkobyggnader har. Berättelsen
nedan handlar om Bergshamra kyrkas uppkomst
ur ett holistiskt perspektiv, där såväl platsens som
materialens historia tillsammans med samhället
vävs samman med Svenska kyrkans utveckling.
Målet är att visa att det är fler aspekter än ålder
som ger byggnader dess kulturhistoriska värde.
Genom att se byggnaden i ett större sammanhang
och studera dess tektonik, materialets inneboende
möjligheter och begränsningar, framträder en
kyrka med höga arkitektoniska värden. Sedan
uppförandet har både kyrkans funktion och
användningsfrekvens liksom dess närmiljö
förändrats, vilket gör att kopplingen mellan
dem inte längre är avläsbar. För att säkerställa
kyrkobyggnadens värde och lyfta platsens
kvaliteter föreslås en utvidgad användning och
förstärkt kommunikation med omgivningen.

Kalksten är en sedimentär bergart som uppkommit då organiskt
material under lång tid utsatts för högt tryck.

av en slump för 12 000 000 år sedan en förbränning
av kalkstenen och oljeskiffer. En kraftig kemisk reaktion ägde rum och grundstoffet till den äldsta kända
cementen var skapat.
I norr täckte Weichselisen nästan hela Skandinavien och stora delar av det nordeuropeiska fastlandet. Isen var massiv, tre kilometer tjock. När den
senaste istiden drog sig tillbaka för 15 000 år sedan
lämnade den efter sig ett hav, den Baltiska issjön,
Östersjöns föregångare.
Mälardalslandskapet var vid den tiden likt det vi
ser idag. Den Baltiska issjön hade tömts på vatten, nya
innanhav hade uppstått och sedan försvunnit. Landhöjningen hade format en natur som karaktäriserades av
ömsom blandskogsklädda rullstensåsar och granitberg,
ömsom slätter och vattenvägar. Där den Baltiska issjöns
utlopp en gång var låg Mälaren djupt inskuren i den
nya landmassan. Vid en av sjöns stränder, i nuvarande
Brunnsviken, skapades den plats där Bergshamra kyrka
senare kom att uppföras.

LANDSKAPET, MATERIALET,
MÄNNISKAN
Någon miljard år innan de första Homo sapiens reste sig upp för att lägga grunden till vår existens spirade en väldig marin fauna i världshaven. Organismer
uppstod cykliskt, fortplantade sig och dog. Under
ett mäktigt tryck från havsmassorna sammanpressades deras kvarlevor på havets botten under hundratals miljoner år. Resultatet blev en sedimentär bergart, idag kallad kalksten. Någonstans i Israel skedde

88

viiI bergshamra kyrka
vinningen inom armeringstekniken – uppfinnandet
av kamjärnet – en upptäckt som kom att revolutionera den moderna betongbyggnadskonsten. Knappt
tjugo år senare vann Varhelyi arkitekttävlingen om
en protestantisk kristen kyrka. Stockholmsförorten
Bergshamra skulle snart få en sin egen stadsdelskyrka med både estetik och konstruktion helt i betong.
URBANISERINGEN – EN NY
KYRKOBYGGNADSEPOK
1934 är det kris i befolkningsfrågan. Det föds för
få barn i Sverige. Enligt Gunnar och Alva Myrdal
beror detta på den bristande socialpolitiken, där
ibland bostadspolitiken. En lösning krävs för att
säkra industriell och ekonomisk tillväxt. Paret
Myrdals förespråkar nya sociala reformer, däribland fri sjukvård, fri skollunch, barnbidrag och
förmånliga bostadslån. Tillsammans med en modern bostadspolitik kommer förslagen att ligga till
grund för efterkrigstidens framväxande folkhem.
År 1900 är Sverige ett jordbruksland där endast
två av tio medborgare bor i städerna. 1960 bor
fem av tio svenskar i en stad. Efterkrigstidens goda
ekonomi genererar nya stadsdelar runt om i svenska
städer. Bergshamra är en av dem. Som en självklar
ingrediens i den nya centrumanläggningen planeras
en kyrka. Paret Myrdals och folkhemmets idéer har
realiserats och Sverige har urbaniserats.

Det skärgårdslandskap som Bergshamra ligger i bildades när den
sista inlandsisen drog sig tillbaka och landet åter höjde sig ur vattnet.

Tusen år före Kristi födelse upptäckte romarna
att om man blandade släckt kalk med vulkanisk aska
(pozzuolana) fick man ett kraftfullt bruk som hårdnade under vatten, så kallat concretum. Animaliskt
fett och blod tillsattes för att öka frostbeständigheten, och djurhår användes som armering. Genom
århundraden av experimenterande utvecklades bruket till ett mäktigt material som blev grunden för
den romerska civilisationens byggnadskonst. När
Romarriket föll på 400-talet, föll också konsten att
framställa betong i glömska. Det skulle dröja över
tusen år innan tekniken att bygga i betong återupptäcktes.
Idag är kristendomen jordens största religion,
med 2,2 miljarder anhängare. Från sin uppkomst i
romarriket spred den sig norrut. I Sverige etablerade
sig kristendomen långsamt, från söder mot norr. För
tusen år sedan bekände sig Olof Skötkonung till den
kristna tron genom att låta döpa sig. Kristendomen
hade fått fäste i Svealand och Mälardalen.
Under 1700-talet återupptogs försöken att skapa
betong på allvar. Först 1824 kom genombrottet.
Den engelske muraren Joseph Aspdin lyckades på
konstgjord väg framställa hydrauliskt bindemedel.
Produkten uppkallades efter den lokala sandstenen
från halvön Portland i Dorsetshire. Portlandcement
är världens idag mest använda material.
1939 emigrerade den ungerske arkitekten Georg
Varhelyi till Sverige. Hans kollektivistiska tankar
och politiska åsikter hade gjort livet ohållbart för
honom i det ungerska samhällsklimatet. Två år senare, 1941, skedde den hittills största tekniska land-

Urbaniseringen påbörjas under 1900-talet, i början av seklet
bodde två av tio svenskar i städer, 1960 är antalet fem av tio.
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uppförs en stor kontorsbyggnad strax söder om
kyrkan. Kyrkan har därmed förlorat sin koppling
till bostäderna, torget och naturen. En förändrad
situation som rycker loss byggnaden från sin
omgivning och gör den ursprungliga stadsplanen
svår att avläsa.
BERGSHAMRA OCH KYRKAN 2014
Hösten 2014 kommer Solna kommun att presentera en utvecklingsstrategi för Bergshamra. Idag har
stadsdelen strukturella problem, liksom många andra förorter i svenska städer. Området är nedgånget
och i behov av restaurering. Demografiska förändringar, inflyttning och segregation påverkar miljön.
Med nya externa köpcentra och innerstaden som
livsstilsideal ifrågasätts förorten som boendeform.
Samtidigt är det aktuellt att förtäta bostadsområdet. Ett föreliggande förslag innebär ett nytt höghus
mitt på torget där biblioteket finns idag. Frågan är
hur ett sådant förslag påverkar kyrkans verksamhet
och dess roll i stadsbilden? Finns det sätt att både
bevara byggnadens värde och förtäta torget utan att
stadsplanen förvanskas ytterligare? Är det möjligt att
kombinera en integrerad förtätning med utvidgad
användning av kyrkobyggnaden?
I samband med att katolska kyrkan upplöstes
i Sverige 1536 grundades Svenska kyrkan. I slutet
av 1800-talet ökade diskussionerna kring religionsfrihet och statskyrkosystemet började ifrågasättas.
1952 möjliggör religionsfrihetslagen utträde ur

Efter andra världskriget var stora delar av det industrialiserade
Europa sönderbombat. I Sverige, som inte drabbats av kriget på
samma sätt, växte industrin snabbt och ekonomin blomstrade.
Situationen möjliggjorde att förortsområden med omsorgsfull gestaltning och materialval likt den i Bergshamra, kunde växa fram.

NY EKONOMI – ETT SAMHÄLLE I
FÖRVANDLING
På 1980-talet var rekordåren förbi. Den
europeiska industrin hade nu återhämtat sig
efter det senaste världskriget och kunde nu
konkurrera med den svenska. Folkhemssatsningarna sattes på prov inte bara ekonomiskt utan
också ideologiskt. Blandekonomin som legat till
grund för byggnadsutvecklingen i svenska städer
var inte längre självklar. 30 år efter att stadsdelen
Bergshamra invigdes ställde 1980-talet nya frågor.
Borde de kommunala bostadsbolagen privatiseras?
Är funktionalismens sätt att bygga alltför likriktat?
Om 1980-talet ifrågasatte efterkrigstidens
samhällsutveckling blev det tidiga 1990-talet
tiden för den stora förändringen. Även arkitekturen ifrågasätter tidsandan och modernismen ersätts av ett ”mjukare” postmodernistiskt förhållningssätt. I Bergshamra renoveras kyrkan i tidens
tecken. Arbetet leds av en i församlingen särskilt
tillsatt uppmjukningskommitté. Resultatet blir
ett kyrkorum med nya färgglada bänktextilier, ny
belysning och tidstypiska krukväxter. Exteriört
målas de förut svartblå fönstren lila. Brutalismen i
Bergshamra har fått postmodernistiskt sällskap.
Bara ett par år efter kyrkans färdigställande
tillkommer motorvägen, två decennier senare byggs
biblioteket på torget och ytterligare några år senare

Den ursprungliga tydliga kopplingen mellan kyrka, torg och
omgivning finns inte längre kvar.
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Svenska kyrkan. Ändå är Svenska kyrkan än idag
Sveriges största förening med 6,5 miljoner medlemmar. Redan när Bergshamra kyrka planerades, i slutet på 1950-talet, påbörjades en statlig utredning.
Hur ska egentligen förhållandet mellan stat och kyrka se ut? Först fyrtio år senare, på kyrkomötet 1999,
tas ett omvälvande beslut. År 2000 går staten och
kyrkan skilda vägar. Kyrkan stärks i sin självständighet medan ansvarsrollen för kyrkobyggnadernas
blir alltmer oklar. Inte minst i Bergshamra ställer
det nedåtgående besöksantalet nya frågor: Behöver
församlingen verkligen en tom kyrka? Vad är kostnaden? Finns det en annan möjlig framtid för det
kyrkliga kulturarvet?
TILL SIST

Situationsplanen visar kyrkans förhållande till torget, som den såg
ut när Bergshamra byggdes. Den småskaliga och livliga stadsbilden
skulle kunna återskapas med relativt enkla medel, där bland annat
den idag igenbyggda vattenspegeln återställs.

I berättelsen ovan har vi försökt att beskriva några
viktiga händelser som alla bidraget bidragit till den
byggnad vi ser idag.
Du har mött platsen och dess förutsättningar. Du
har mött byggnadens material och betongens utveckling
och uppkomst. Du har mött byggnadens funktion,
religionens spridning och förändring. Du har mött det
moderna svenska samhällets utveckling i välfärdstid
och i kris. Du har mött en arkitekt, var personhistoria
påverkar den byggnad som berättelsen kretsat kring.
Platsens förutsättningar, materialens egenskaper,
samhället utvecklingsskeden och de personer som
verkat, formar tillsammans den historia som utgörs
av vår byggda miljö. I grunden är dessa aspekter
avgörande för vår bedömning av värdena hos en
enskild byggnad.
Svenska kyrkans byggnader och rum utgör
tillsammans en bank av tillgängliga lokaler där möten,
gudstjänster, föreningsliv och andra verksamheter kan
ges möjlighet att utvecklas och växa.
Avslutningsvis ställer vi oss frågan om det inte
är allas ansvar att gemensamt arbeta för att bevara
och utveckla våra byggda miljöer. Detta kräver ett
aktivt deltagande hos bland andra kommunen,
organisationer som Svenska kyrkan, privata
fastighetsägare och allmänheten.

Vad händer om kyrkan och den planerade förtätningen med fler
bostäder integreras? Idéskissen illustrerar tanken på kyrkan och nya
bostäder som en enhet.
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ARKITEKTONISK GESTALTNING
Arkitekten utformade byggnaden med den slutna
kuben som modul ”befriad från arkitektoniskt
raffinemang” som han själv beskrev det. Kyrkorummet
har en stark och konsekvent rumsgestaltning där
såväl läktare som de liturgiska centren med dopfunt,
altare och predikstol alla är gjorda av obehandlad
brädgjuten betong, omsorgsfullt formgivna in i
minsta detalj.
Ljuset som arkitektoniskt element
Ljuset spelar en avgörande roll i kyrksalens utformning, från släpljuset över altarväggen till skuggbildningen från klockornas ringningar. Samtidigt som
arkitekturen har en måttfull och mänsklig skala är
rummet på samma gång kraftfullt och sakralt.

Den slutna kuben från sydväst.

Placeringen i stadsrummet
Bergshamra kyrka uppfördes som den arkitektoniskt
och skulpturalt mest utmärkande byggnaden i planeringen av Bergshamra centrum. Placeringen visar
på kyrkans samhörighet med 1960-talets stadsplanemässiga centrumbyggande. Dess miljöskapande värden har emellertid förvanskats genom ovarsamhet
vid tillkomsten av intilliggande bebyggelse och nya
trafiklösningar.
Arkitekturhistorisk brytpunkt
Genom sitt avskalade formspråk och direkta
matrialitet – ”beton brût”– speglar byggnaden brytningen med 1940- och 1950-talens lätt nostalgiska
och traditionsbundna arkitektur.

Betongelement i exteriören.

Skuggspel från lamellfönster i söder.
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tektonik som strategi
Kyrkobyggnaden har en konsekvent genomförd materialpalett. Varje byggnadsdel har sitt material och
sin kulör kopplad till funktion och roll i arkitekturen.
Betongen utgör byggnadens stomme, såväl konstruktivt som upplevelsemässigt. Fasadens form
gjutna betongelement skiljer exteriören från de släta
brädgjutna väggarna inomhus. Taktila element och
detaljer som dörrtrycken och kyrkobänkar är samtliga utförda i japansk ek. Ytor som dörrblad och fönsterbrädor är utförda i vitmålat trä. Fönstren är av
mörkt blåmålad metall. Följs logiken vid framtida
ändringar bibehålls och vidareförs kyrkobyggnadens
arkitektoniska idé och värde.
Kyrkbänkar i ek. Ursprungligen hade alla textilier en gröngrå
kulör, vilken byttes ut mot en varmare färgskala under 1980-talet.

Betongelement fasad

Originalarmatur

Platsgjuten betong interiör

Draghandtag entrédörr

Platsgjuten betong interiör

Draghandtag

Detalj gradinskena

Elementskydd

Detalj skåpsfront

Kalkstensgolv

Ek

Fönsterlameller av träullit

93

viii bergshamra kyrka

Kyrkan som ett multireligöst centrum, ett rum för andakt och en mötesplats för alla oavsett trosriktning. Ett tillägg i form av ett torn skulle
manifestera den nya användningen och lyfta kyrkan i sin stadsmässiga kontext.

Fem idéer
I dagsläget är kyrkobyggnaden en underutnyttjad
resurs i Bergshamra. Planen och den rumsliga
dispositionen gör byggnaden lätt att använda till
olika funktioner. Att kyrkan dessutom medvetet
saknar religiösa symboler möjliggör att använda
byggnaden i profana sammanhang.
Med tanke på det korta avståndet till innerstaden
och den centrala placeringen i Bergshamra ser vi hur
kyrkobyggnaden kan användas under andra former
och i större utsträckning än den görs idag. Detta kan
genomföras utan att byggnadens värden går förlorade eller att byggnaden förvanskas. Parallellt med
gudstjänstlivet skulle annan verksamhet kunna hyra
in sig i byggnaden. En lokal filmklubb skulle kun-

na ha filmvisningar i kyrksalen kvällstid. Café med
olika teman – kulturcafé, språkcafé, stickcafé – skulle kunna anordnas i kyrkans bottenvåning. Kyrkan
skulle bli en motor och mötesplats för centrumet
som helhet.
Uppslaget visar fem idéer, vilka representerar olika sätt att nyttja byggnaden. Flera av förslagen möjliggör fortsatt gudstjänstliv och kristna ceremonier.
I alla förslag ligger idén om att värna de ursprungliga arkitektoniska kvalitéerna och detaljerna. Publik
verksamhet där allmänheten har tillträde till kyrkobyggnaden rekommenderas.
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FÖRRÅD

Skrafferingen visar golvets stenbeläggning i kyrkan. Arkitekten har arbetat
med fallande längder och kvadratiska plattor för att förstärka olika platser
och dess användning i rummen.

KÖK
FÖRRÅD

FÖRRÅD

KÖK
FÖRRÅD

TEKNIK

KAPPRUM

ENTRÉ
TEKNIK

KAPPRUM

SAKRISTIA

KONTOR

VAPENHUS

FOAJE

FÖRRÅD

BRUDKAMMARE
KONTOR

FOAJE

FÖRRÅD

DOPFUNT

KYRKSAL

FÖRSAMLINGSSAL

ALTARE

FÖRSAMLINGSSAL

PREDIKSTOL

Entréplan

Souterrängplan

0

5m

0

Platsen framför kyrkan kan utnyttjas till café eller evenemang.

Kyrksalen lämpar sig väl för filmvisning.

Kan kyrkan bli Bergshamras nya bibliotek?

Även föreningsverksamhet skulle kunna etablera sig i kyrkan, t.ex. syförening, pingisklubb eller krokimålning. Bilden illustrerar en träningslokal för
boxning.

95

5m

viii bergshamra kyrka

BYGGNADEN SOM OBJEKT
I vårt analysarbete med Bergshamra kyrka utmärkte
sig två egenskaper. Byggnaden är sluten till sin karaktär och vänder sig inåt. Exempelvis är fönstren
placerade så att ljus släpps in utan att visa några utblickar mot stadsdelen utanför. Det är lätt att se kyrkan som ett objekt, fri från sin kontext. En monolit
av hög kvalitet som skulle kunna placeras i en annan
omgivning.
Vidare är materialiteten ett bärande element för
kyrkans arkitektoniska uttryck. Utan dess sparsmakade betongytor, kalkstensgolv och ekmöbler skulle
byggnadens karaktär vara en helt annan.
Vi fascinerades av monoliten och materialet och
beslöt oss för att lyfta fram dessa två värden och beskriva dem genom en skulptur.
Betongmodell i skala 1:175.

3D-modell Sketchup

Utskrift i 3D-printer

3D-printer klar

3D-utskrift i plast

Maskering och sprayspackling

Mask och sprayspackling

Sprayspackel

Färdigspacklad modell

Horisontella ytor spacklade

Silikonform i stöd av mdf

Gjutning med finbetong

Tre dagar senare. Färdig modell
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English summary
In view of the large amount of concrete used in our built environments, it is instructive to explore the
characteristics of this versatile building material. In the following pages we research the cast concrete heritage.
For Bergshamra, we suggest a strategy based on tectonic and material analysis to extend the life of the
architectural material, securing its economic, environmental and cultural values.

Det är svårt att föreställa sig en värld utan betong.
Byggnader, broar, trottoarer, dammar, vägar utgörs
alla i grunden av denna förträffliga sammansättning
av lera och kalk som upphettats till en temperatur
på omkring 1450 °C och blandats med gips och
eventuella tillsatser. Resultatet blir portlandcement.
Tillsammans med ballast (sand och grus) och
lösningsmedel (vatten) ger det materialet betong.
Betongen utgör grundstoffet till den moderna
civilisationens byggda miljö. För varje människa på
jorden finns det över 40 ton betong. För att sätta
detta i proportion till dagens utveckling kan sägas
att det därtill adderas ett ton per människa och år.
Vad de flesta kanske inte tänker på är att i detta
kraftfulla material finns ett inbyggt bäst före datum,
nämligen armeringen. I takt med att betongen tar
upp koldioxid från luften sänks pH-värdet. Denna
process, som kallas karbonatisering, leder till en
kraftigt accelererad korrosion i armeringsjärnen.
Ett korroderat armeringsjärn kan bli tio gånger
större än sin ursprungliga storlek. De armerade
betongkonstruktionerna sprängs alltså långsamt

sönder inifrån. Med vilken hastighet korrosionen
sker beror på olika faktorer såsom täckskiktens
tjocklek (betongen mellan armeringen och den fria
luften), vattenmängden vid gjutningen (så kallat
vattencementtal), konstruktionens läge med mera.
Samtidigt som armeringen, särskilt efter
kamjärnets införande 1941, möjliggjorde betongens
segertåg över världen, har den alltså gett den
nya tidens byggnadsverk en begränsad livslängd.
Betongfrågan kommer därför att bli alltmer central
inom restaureringskonsten ju längre tiden lider.
EN RESTAURERINGSTRATEGI FÖR
BERGSHAMRA KYRKA
I Bergshamra har vi kunnat konstatera att
byggnadens starkast bärande värde ligger i den
arkitektoniska gestaltningen. Vi frågar oss då: skulle
en kopia vara lika värdefull som den byggnad som
står där idag? Eller har till exempel cementen,
armeringen eller ballasten, och inte minst patinan,
ett kulturhistoriskt värde? Hur kan man resonera när
man står inför vården av en”brutal” arkitektur som
i Bergshamra?
En god förutsättning för all form av restaurering
är att skapa sig en förståelse för byggnadens tektonik
– materialens konstruktiva och arkitektoniska
uppbyggnad och samverkan. Hur formen givits
av materialens egenskaper. Kyrkobyggnadens
konstruktion bygger i det här fallet på att de yttre
elementen är upphängda i den inre, platsgjutna,
bärande stommen. Betongens form och ytstruktur
ser olika ut exteriört och interiört. Arkitekten har
använt de byggtekniska förutsättningarna för
att uppnå arkitektoniska effekter. Materialiteten
upplevs som starkast i kyrkorummet.
Det är förstås svårt att jämföra betongens
egenvärde i Bergshamra kyrka med äldre

Bilden är tagen på läktaren, vilken skuggas av lamellerna i söderfönstret. Betongens yta berättar om hur den tillkommit. Här ser
vi att ramsågat virke använts. Flisorna i ytan tyder på att virket
sannolikt var färskt vid gjuttillfället.
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Bilden visar kyrkorummets nakna, helgjutna arkitektur. De horisontella väggbanden, vilka var nödvändiga för själva byggandet, har nyttjas
som ett arkitektoniskt element som vidgar rummet visuellt.

kulturbyggnaders
informationsrika
materialsammansättningar. Men nog har betongen ett värde
i sig. De ”lömska” armeringsjärnen kan exempelvis
genom antalet kammar tala om var och när de är
tillverkade. Ballasten, som kan ha stor betydelse
för betongens kulör och textur, är också en viktig
beståndsdel. Och inte minst ytan, som ju trots
allt är en avbildning av något helt annat, har sin
egen historia att berätta. Varje bräda och dess
placering har i Bergshamra kyrka inspekterats av
den nitiske arkitekten. Det arkitektoniska och det
kulturhistoriska bildar på så vis en enhet. Detta är
några av betongens egenskaper, väl värda att bevara.
För Bergshamra kyrka förespråkar vi ett
kontinuerligt underhåll genom partiell lagning av
de skador som uppstår på fasadernas yttre element.
Lagningarna måste då göras med målet att bibehålla
så mycket som möjligt av det arkitektoniska värdet
och måste utgå från betongens materialitet. Eftersom
lagningarna i de flesta fall inte kan gjutas i, utan
måste skulpteras fram, kan inte ytans ursprungliga
textur återskapas. Med väl genomarbetade metoder
och kunnigt hantverk är det dock fullt möjligt

att vidmakthålla den arkitektoniska skärpan
och formen som helhet. En förutsättning för
att uppnå ett långsiktigt hållbart resultat är att
lagning och omgivning åldras ihop och inte isär.
En väl överensstämmande ballast och cement i
lagningsbruket är då essentiellt.
Det finns dock begränsning för hur lång tid
denna underhållsmetod kan tillämpas. Till slut
kommer både konstruktiva och estetiska aspekter
att kräva radikalare åtgärder. Men genom att
förlänga betongens livslängd kan stora ekonomiska,
miljömässiga och kulturhistoriska värden värnas.

Max Laserna
KÄLLOR
Ahlberg, Sven Olof: Bevara betongen, Svensk byggtjänst, 2012
Courland, Robert: Concrete Planet, Prometheus Books, USA 2011
Hertzell, Tage: Helgjutet, Svensk Byggtjänst, Lund 2003
Hertzell, Tage: Betongens yta, Byggforskningsrådet, Solna 1996
Gustavsson, Tomas: Betongrenovering på Vildanden, AF Bostäder, Lund 2010
Arkitektur- och designcentrums arkiv. Stor samling ritningar, G. Varhelyi.
Thomas Varhelyi. Privat ägo.Ritningar, fotografier, tidningsklipp m.m.
Göran Ridnert, fastighetförvaltare Solna församling
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English summary
The Swedish Church is an organisation with a large democratic input. Every four years there is an election
with a low voter turnout. Surveys show that contributing to church conservation is a more common reason for
membership than personal faith. The article investigates the possibilities of starting a new church-political party
with an explicitly conservation-focused agenda, to take part in the upcoming elections.

FÖR KYRKANS BÄSTA?

av väljarna tyckte inte att de frågor de befintliga partierna driver är tillräckligt engagerande för att locka
dem upp ur soffan. Svenska kyrkan har gjort många
utredningar och enkäter om svenskarnas kyrkliga
in-tressen. Frågan om de skulle rösta på KAP har
av naturliga skäl inte ställts. Däremot kan en enkät
från 2010 ge en viss fingervisning. Här bad man
medlemmarna rangordna kyrkans viktigaste uppgifter. Topplaceringarna togs av diakoniuppgifter som
exempelvis ”finnas till för svaga och utsatta i Sverige”, ”arbete bland barn och unga”. Strax utanför
pallplats, återfinns ”vårda kyrkobyggnader.” Diakonin har redan en viktig plats i kyrkans verksamhet
– den är en av de fyra grundläggande uppgifterna.
De andra är gudstjänst, undervisning och mission
och återfinns alltså längre ner på listan. Därtill verkar det finn as ett genuint intresse hos medlemmarna att bevara kulturarvet.

Sten Elmberg (C) från Strängnas skriver sommaren
2013 en motion till det kommande kyrkomötet.
Han vill att den nationella nivån (Kyrkostyrelsen)
ska göra en lista över de särskilda och synnerliga skäl
som ska vägas innan en kyrka kan tas ur bruk. Det
är den enda av 100 motioner till 2013 års kyrkomöte som behandlar det matriella kyrkliga kulturarvet.
Motionen avslås.
Det kyrkliga kulturarvet engagerar trots denna
bild många. Förutom Svenska kyrkan, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsernas direkta arbete så är
bland annat forskare på flera universitet sysselsatta
med olika studier och forskningsprojekt. För alla
dessa aktörer finns en rad olika scener att uppträda
på. Debattsidor i tidningar, forskningsprojekt och
direkta professionella kontakter med kyrkan är några av dem.
Kyrkopolitiken utnyttjas dock sällan för att driva
kulturarvsfrågorna. Det är märkligt eftersom det här
finns en väg att ta makten över dessa frågor istället
för att stå på åskådarplats. Det vore intressant att se
vad ett kulturarvsparti skulle kunna tillföra kyrkopolitiken (i kyrkovalet används sedan år 2000 termen nomineringsgrupp men eftersom det är ett så
långt och obegripligt ord kommer partibegreppet att
användas).
Kyrkovalet utspelar sig på tre nivåer. Sten Elmbergs nivå, kyrkomötet (den högsta), och därefter
följer stiftsfullmäktige på regional nivå samt kyrkofullmäktige på lokal nivå. Kulturarvspartiet (KAP)
har en roll att spela på samtliga nivåer.
Det första steget är bildandet av den ideella föreningen KAP. För att få ställa upp i val till kyrkomötet krävs 300 namnunderskrifter och namnet på ett
ombud. Finns tillräckligt med intresse från väljarkåren? I kyrkovalet 2013 låg valdeltagandet på 12,7%.
Det är fantastiska nyheter för ett nytt parti. 87,3%
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Ett parti behöver en symbol och till KAP kan em detalj ur Kvinna
med mjölkhar vara lämplig. Den finns i vapenhuset i Färentuna
kyrka och visar på en lång historia av folkligt inflytande i kyrkorna.
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ETT SCENARIO
Vad kommer att hända med den kyrkopolitiska kartan om KAP bildas? Om övriga partier ser att KAP
lockar väljare kommer de att skaffa sig en egen kulturarvspolitik. Det är förvisso ett hot mot KAP men
ger också möjlighet att bygga allianser och att samla
ett brett stöd för kulturarvsfrågorna. Att söka konsensuslösningar bör vara en målsättning som följer
av att ha ett lång-siktigt perspektiv.
Konkreta åtgärder handlar sannolikt om att höja
statusen för fastighetsarbetet. Att föra in mer fastighetskompetens på kyrkans alla nivåer har tidigare berörts och sker naturligt om KAP vinner röster.
Men även kyrkans organisation utöver politiken bör
stärkas på förvaltningsområdet. Det behövs experter
både för att vårda de värdefullaste kulturskatterna
och för att vägleda andra i vården av det som ännu
inte betraktas som lika värdefullt. Användandet
av konsulter behöver vägas mot värdet av att samla kunskap inom organisationen. En följd av detta
blir möjlighen att det blir mindre pengar över till
övrig verksamhet, åtminstone initialt. Värdet av kulturarvsarbetet kan yttra sig på många sätt. Det kan
ge en ökad legitimitet i regeringens och dess väljares
ögon och därför generera mer kyrkoantikvarisk ersättning. Det kan också locka nya grupper att bli
medlemmar för att få delta i olika kulturarvsprojekt
och som sedan upptäcker kyrkans övriga verksamheter. Den samlade kunskapen om det kyrkliga
kulturarvet bör också vara möjlig att sälja till andra
förvaltare av kulturbyggnader, både nationellt och
internationellt.
En invändning mot KAP är att det skulle utgöra ett hot mot kyrkans kontinuerliga bruk (vilket är
ett kulturhistoriskt värde i sig) och riskera att göra
kyrkorna till ett Skansen. Det är absolut en reell
risk. Det är dock bara en av många reella risker som
Svenska kyrkan står inför idag. Och jämfört med risken att bli en hemlös kyrka förefaller den hanterbar.
Sammanfattningsvis ser möjligheterna goda ut
för att vi ska få se en fjortonde nomineringsgrupp i
kyrkovalet 2017.

En kampanj i sociala medier borde kunna samla
tillräckligt med stöd utan större kostnader.
VEM VILL BLI KYRKOPOLITIKER?
Det krävs också några som vill sitta på de mandat
väljarna röstar fram. Det är sannolikt ingen som ger
sig in i kyrkopolitiken av ekonomiska skäl. De flesta
posterna ger bara ersättning för utebliven inkomst.
De största utmaningarna för KAP kan mycket väl
ligga inom denna rekryteringsfråga. Förutom ekonomin så kan många som arbetar som konsulter mot
svenska kyrkan tveka eftersom de inte vill sitta på
flera stolar eller riskera att stöta sig med sin uppdragsgivare. Ett scenario kan vara att försöka se det
som ett hedersuppdrag som tilldelas några av alla
de goda krafter som verkar inom den svenska fastighetsbranschen i vid bemärkelse. Det kan vara ett
alternativ till att bygga ett monument över sig själv
för dem som nått framgång och vill ge tillbaka till
samhället.
PROGRAM
En av det nybildade partiets första uppgifter blir att
ta fram ett program att gå till val på. Det kan vara
svårt att hitta konsensus även bland dem som värnar
kyrkobyggnaderna i första hand. Det arbetet ska inte
föregripas men några huvuddrag kanske ändå kan
skönjas.
TRE GRUNDTANKAR
En första grundtanke är att kulturarvsarbetet är viktigt. Är det förmätet att till slogan välja: ”Kyrkans
femte uppgift”? Kanske, men framför allt är det en
obegriplig slogan för de KAP hoppas få till väljare.
En andra grundtanke är att kulturarvsarbetet skapar
ett värde. Med det avses både att kulturskatterna har
ett värde och att den samlade kunskapen som byggs
upp har ett värde.
En tredje grundtanke är att verksamheten ska bedrivas med ett minst tusenårigt hållbarhetsperspektiv. Att utveckla en politik utanför kulturarv kräver
mycket engagemang och riskerar att skrämma bort
potentiella väljare. KAP bör därför vara ett enfrågeparti. Det kan dock behövas någon form av värdegrund för att kunna förhandla med andra partier
utan att riskera att främja odemokratiska krafter. Sådana värdegrunder att hålla sig till skulle kunna vara
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt
UNICEF:s barnkonvention.

Odd Fries
Källa:
Gustafsson Lundberg, Johanna, Medlem 2010 En Teologisk Kommentar,
2011, tillgänglig på svenskakyrkan.se
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KYRKligt kulturarv - bestämmelser och
praxis i danmark, finland, norge och
sverige
English summary:
The four Nordic countries, Denmark, Norway, Sweden and Finland, are closely linked both geographically and
also in cultural and religious terms. Despite this overall affinity, they differ markedly from one another not only
in the formal relations between church and state, but also in the legal regulations, procedures and economic
responsibilities pertaining to church affairs. However, the challenges and trends of the contemporary era seem
to be quite similar in the four Nordic countries. There is an urgent need to use and develop the ecclesiastical
cultural heritage in order to be able to safeguard it, and, accordingly, multi-functional and flexible uses have
recently been much discussed in all of the Nordic countries.

om tabellen

stiftningen, samhällets kontroll samt finansiering av
vård och underhåll av det kyrkliga kulturarvet. Man
kan också notera att framtida problemområden,
utmaningar och trender upplevs relativt lika i våra
länder. Det blir spännande att se hur kyrkorna i de
nordiska länderna hittar sina förhållningssätt när det
kyrkliga kulturarvet oundvikligen måste anpassas till
nya sätt att använda och utveckla det tusenåriga kulturarvet i Norden.

Tabellen presenterar likheter och skillnader när det
gäller kyrkans och samhällets relation till det kyrkliga kulturarvet i de fyra nordiska länderna Danmark,
Finland, Norge och Sverige. Sammanställningens
syfte är att göra det lättare för kulturmiljövårdens
aktörer att jämföra och förstå olika förhållningssätt
i Norden. Trots den geografiska, kulturella och religiösa/kyrkohistoriska närheten är kyrkans position
gentemot staten reglerad på olika sätt, så även lags

Vilken lagstiftning är
den mest centrala när det
gäller skydd av kyrkligt
kulturarv?

Danmark

Finland

Norge

Sverige

Bygningsfredningsloven
og naturbeskyttelsesloven.
Jævnfør Naturbeskyttelsesloven
er kirker omfattet af en
kirkebeskyttelseszone, der ligger
300 meter omkring kirken.
Fredede kirker og kirker der
udpeges som fredninger, er
statens ansvar. Kommuner
har mulighed for at udpege
kirkebygninger som
bevaringsværdige.

Kyrkolag (från 1993,
ändrad senast 2014).
14 kap om Kyrkor,
församlingens fastigheter
och byggnadsskydd

Plan og Bygningsloven,
Kulturminneloven
fra 1979, Kirkeloven
og Gravferdsloven.
Automatisk listeførte
kirker fra 1650 til 1850.
Listeførte kirker fra etter
1850 er av myndighetene
gitt en særskilt værneverdi,
Listeførte kirker behandles
etter et eget rundskriv,
T-3/00, Kirkerundskrivet.
Kommunen kan
regulere til hensynssone
bevaring og fastsette
reguleringsbestemmelser
for å sikre verneverdige
bygninger jf. Plan og
bygningsloven.

Kulturmiljölagen, KML
(från 1988, ändrad
senast 2014). Lagens 4:e
kapitel styr om kyrkliga
kulturminnen.
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Danmark

Finland

Norge

Sverige

Vilka kyrkor/kyrkomiljöer Hvis en kirke fra før
är skyddade?
reformationen (1536) tages ud
af brug, bliver den automatisk
fredet.
Yngre kirkebygninger kan også
fredes, hvis de vurderes at have
særligt store bevaringsværdier.
En sådan vurdering vil først
blive foretaget, når en kirke
tages ud af brug.

Alla kyrkliga byggnader
uppförda före 1917 är
skyddade. Särskilda beslut
av kyrkostyrelsen krävs
när kyrklig byggnad som
tagits i bruk 1917 eller
därefter ska förklaras
skyddad. Kyrkostyrelsen
beslutar om
byggnadsskydd på eget
initiativ eller på initiativ
av församling, domkapitel
eller Museiverket.
Skyddet av en byggnad
gäller även byggnadens
fasta inredning, målningar
och konstverk m.m.
Skyddet tillämpas även
på kyrkotomter och
begravningsplatser
inklusive tillhörande
inhägnade, portar och
hjältegravar.

Kirker fra før 1650 blir av
Riksantikvaren automatisk
fredet. Kirker fra 1650 til
1850 blir av Riksantikvaren
automatisk listeført. Kirker
av nasjonal interesse kan
listeføres eller vedtaksfredes
av Riksantikvaren
uavhengig av alder.

Alla kyrkobyggnader
och –miljöer som var i
Svenska kyrkans ägo vid
relationsändringen 2000
är skyddade. Objekt
byggda/anlagda innan
utgången av 1939 är
tillståndspliktiga och
tillståndet till ändringar
m.m. ges av länsstyrelse.
Tillståndsplikt gäller
även för ett antal särskilt
utpekade objekt från
tiden 1940-1999.

Krävs tillstånd
till renoveringar/
restaureringar/ändringar
avseende kyrkligt
kulturarv?

Enhver fornyelse eller
ændring af en bygning eller
inventargenstand ældre end
100 år, skal indberettes og
godkendes af Stiftsøvrigheden,
som forud for sin afgørelse
rådfører sig med eksempelvis
Kirkeministeriets konsulenter;
herunder blandt andet
Nationalmuseet og den lokale
kongelige bygningsinspektør.
På en fredet kirkebygning skal
alt ud over normalt vedligehold
godkendes.

Ja. Kyrkofullmäktiges
beslut ska underställas
kyrkostyrelsen för
fastställelse, om beslutet
gäller väsentlig ändring
eller rivning av en kyrklig
byggnad eller ändring av
dess användningsändamål.

For kirker som er
automatisk fredet,
vedtaksfredet eller
listeført gjelder at
alle inngrep ut over
allminnelig vedlikehold
skal gis dispensasjon av
myndighetene.
Det finnes 659 kirker fra
etter 1850 som ikke er
fredet eller listeført.

Ja, se ovan.

Vilken instans ger
tillstånd?

Ikke fredede kirker:
Stiftsøvrigheden.
Fredede kirker, der er taget ud
af brug: Kulturstyrelsen.

Församling eller kyrklig
samfällighet. Museiverket
och vid behov Ålands
landskapsregering eller
sametinget ges tillfälle
att yttra sig i ärenden
gällande skyddade kyrkor
eller kyrkor som tagits
i bruk för minst 50 år
sedan.

Riksantikvaren.

Länsstyrelser.

Den av kyrkostyrelsen,
domkapitlet eller
museiverket utsedda
inspektören har tillträde
till kyrkliga byggnader
(Kyrkolag, 14 kap 6 §).

Vanligvis deltar spesialister
som for eksempel rådgivere
fra museer og/eller restaureringshåndverkere.

Det krävs oftast i ärenden
som är tillståndspliktiga
enligt Kulturmiljölagens
4:e kapitel. Länsstyrelsen
kan villkora antikvarisk
expertis i dessa ärenden.
Muséer, företag, privata
konsulter kan anlitas
(enligt församlingens
förslag och länsstyrelsens
godkännande).

Deltar antikvarisk expertis Ofte er rådgiveren specialist
i genomförande av
indenfor restaureringsområdet,
projektet?
ligesom Kulturstyrelsen følger
projektet i større eller mindre
grad afhængig af projektets
karakter.
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Hur många
kyrkobyggnader finns det
i landet?

Ca. 2 350 kirker er i brug som
sognekirker under folkekirken.

796 kyrkor + 477
kyrkliga byggnader
(klockstaplar, kapell) +
54 församlingshem med
kyrkorum.

Ca 1 622

Ca 3 200

Hur många skyddade
kyrkobyggnader finns det
i landet?

11 kirker der ikke hører under
folkekirken er fredet.

567

Ca 227 er fredet og ca 736
er listeført.

Ca 2 900

Hur många
kyrkobyggnader/capita
finns det i landet?

1 kirke/2 383 indbyggere;
1 kirke/1 885 medlemmer.

1 kyrka/6 860 invånare
(2014);
1 skyddad kyrka/9 630
invånare;
1 kyrka/5 510
medlemmar;
1 skyddad kyrka/7 230
medlemmar.

1 kirke/3 142 invånare;
1 kirke/2 382 medlemmer.

1 kyrka/3 020 invånare
(2014);
1 skyddad kyrka/3 330
invånare;
1 kyrka/2 000
medlemmar;
1 skyddad kyrka/2 210
medlemmar.

Vem äger
kyrkligt kulturarv
(kyrkobyggnader, kyrkliga
miljöer)?

Medlemmerne/menigheden i de Lokala församlingar.
enkelte sogne.

Kirken eies av soknet som
Lokala församlingar/
er geografisk bestemt. 17
pastorat.
kirker er i privat eie og eies
av Fortidsminneforeningen.

Vem initierar
renoveringar/
restaureringar/ändringar i
kyrkomiljöer?

Menighedsrådet. Større arbejder
ved en kirke skal projekteres
og ledes af en arkitekt
med grundigt kendskab til
kirkebygninger.

Lokala församlingar
(i samarbete med
Museiverket). Rådgivning
i frågor som gäller
byggnader och byggande
ges av Kyrkostyrelsens
överarkitekt.

Meninghetsrådet og
Kirkelig fellesråd.

Lokala församlingar
(i samråd med stift,
länsstyrelse, museer).

Vem är ekonomiskt
ansvarig för reparationer/
renoveringar/
restaureringar/ändringar i
kyrkomiljöer?

Provstiet har ansvar for
økonomisk koordinering og
tilsyn med kirker og kirkegårde
i provstiets sogne.

Lokala församlingar,
kyrkliga samfälligheter.
Församlingen/
samfälligheten kan ansöka
om byggnadsunderstöd
hos Kyrkostyrelsen.
I allmänhet beviljas
understöd till
församlingar med svag
ekonomi. Församlingarna
kan också ansöka om
understöd för sina
byggprojekt exempelvis
via EU-program.

Kommunen og Kirkelig
fellesråd.

Lokala församlingar,
stiftet, staten
(kyrkoantikvarisk
ersättning, KAE)
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Hur mycket pengar ger
staten till renoveringar/
restaureringar/ändringar
av kyrkligt kulturarv?

Den primære indtægtskilde er
kirkeskatten, hertil kommer et
økonomiske tilskud fra staten,
som ydes på baggrund af §4
i grundloven. Kirkeskatterne
udgør ca. 90% af indtægterne
og det særlige tilskud fra staten
ca. 10%. Tilskudet fra staten er
på ca. 760 mio. i 2014 . Heraf
går den største del til lønninger.

4,5 milj. EUR årligen
i byggnadsunderstöd,
(100 000 EUR till
konservering av kyrkliga
föremål).

Kommunen har ansvaret
460 Mnkr årligen (KAE,
for å bevilge midler til
2009-2014).
kirkens drift og vedlikehold
ut over kirkeskatten.
Etterslep på vedlikehold
ble i 2010 beregnet til 10
mrd. kr.
Myndigheten gir
økonomisk bistand
i henhold til
kulturminneloven.
Utover det kan det søkes
om tilskudd fra Norsk
Kulturminnefond.
For å stimulere til
bevaring er det innført
kompensasjon for utgifter
til renter til istandsetting
av kirker og kirkeinventar.
Kompensasjonen gjelder
ikke for vedlikehold og
utbetales til kommunen,
Kirkelig fellesråd. Klima
og miljødepartementet
bevilger midler som
Riksantikvaren fordeler til
bevaring av blant annet
Fortidsminneforeningens
kirker.

Vad kostar driften av en
kyrkobyggnad?

Det koster mellem 660-820
DKK/m2/år at drive en kirke

Kirker: Anslått areal:
900 000 m2. Anslått
verdi: 36 mrd. NOK eks.
inventar.
I 2010 ble det brukt 96
mill. til vedlikehold og
654 mill. til investering av
kirkebygg. Driftutgifter
anslås til å utgjøre 50%,
vedlikehold ca 21%,
forvaltning 19% og div
9%.

Medlemmar i kyrkan?

79,1% af den danske befolkning 75,2% av Finlands
medborgare är
var medlem af folkekirken i
2013
medlemmar i Finlands
ev.luth. kyrka (ca 4,1
miljoner medlemmar
2013)

75,8% i 2012

65,9% av befolkningen
var medlemmar i Svenska
kyrkan 2013 (ca 6,4
miljoner medlemmar)

Finns det något
frivilligarbete inom
områden som handlar om
kyrkligt kulturarv?

Nej ikke umiddelbart.

Nei ikke direkte hvis
det bare er snakk om
kirkebygget.

Ja: kyrkvärdar är frivilliga
och förtroendevalda över
mandatperioder på 4 år.
Ibland har församlingen
samarbete med lokala
hembygdsföreningar
(kyrkoguider, -vakter,
-värdar).

Ja: kyrkorådets /
församlingsrådets
medlemar är frivilliga
och förtroendevalda
över mandatperioder
på 4 år. I vissa
landsbygdsförsamlingar
genomförs renoveringar
av kyrkor med hjälp av
frivilliga.
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Trender?

I forbindelse med at det i
2013 blev besluttet at indstille
seks københavnske kirker til
lukning, er der blevet arbejdet
med en række anbefalinger til,
hvordan danske kirkebygninger
kan bruges til nye formål.
60% af danskerne finder
det i orden at sælge kirker
til nye og andre formål, og
en mental modningsperiode
pågår i befolkningen. Dog er
de fleste imod en fuldstændig
kommerciel brug som for
eksempel supermarked.
En kombinationsløsning
kan være den bedste løsning
for mange kirker. Her laves
kirkerne om, så de også
kan rumme diverse sociale
og kulturelle ikke-kirkelige
aktiviteter. Nuværende
lovgivning tillader dog ikke
ikke-kirkelige aktiviteter
ligesom menighederne ikke
må tjene penge på udlejning.
Aktuelle lovændringsforslag er
sendt i høring.

Det diskuteras mer och
mer om möjligheter
att göra kyrkorna
mångfunktionella men
endast diskuteras.

Kirkebyggene påvirkes
mest av menighetens
krav til endret bruk
men også av endringer i
bosettingsmønstre. Det
er i størst grad i Oslo at
overflødige kirker har fått
ny bruk eller blir leid ut
til andre menigheter. De
fleste overgår til kulturelle
formål og svært få kirker er
solgt på det åpne marked.
Stavkirkene drives som
museum.
Den norske kirke styres på
et lokalt nivå, men staten
er seg bevisst at de har et
ansvar for å ta vare på vår
felles kulturarv.
Forholdet mellom stat
og kirke er endret, men
fortsatt er kirken offentlig.
Det vil trolig i fremtiden
bli større endringer og
diskusjonen kunne med
fordel hatt et større fokus i
den offentlige debatt.

Det diskuteras mer och
mer om möjligheter
att göra kyrkorna
mångfunktionella, att
integrera församlingens
olika funktioner i
kyrkobyggnader.
Man vill undersöka
möjligheter att flytta
diakonala funktioner,
kyrkomusiken,
ungdomslokaler,
kontorslokaler osv in i
kyrkobyggnader och på
detta sätt kunna frigöra
resurser i form av övriga
kostsamma byggnader
i församlingens ägo.
Aktuella nya funktioner
är bl.a. pentrykök,
toaletter, samlingslokaler
under orgelläktare,
tilgänglighetsanpasningar
utanför och innanför
kyrkobyggnader, liturgiskt
motiverade ändringar
i kyrkorummet (en ny
kyrkohandbok håller på
att tas fram, vilket leder
till krav och önskemål
av flexibilitet i kyrkans
indredning).

Litteratur, länkar

”Kirker og kirkegårde” udgivet
af Kirkeministeriet 2001
(herunder lov om folkekirkens
kirkebygninger og kirkegårde)
”Idekatalog - Ny brug af seks
københavnske kirkebygninger”
samt
”Ny brug af kirkebygninger”
udgivet af Realdania og
Kirkefondet 2014

http://evl.fi/EVLsv.nsf

www.ka.no, www.ra.no,
www.kirkesok.no

www.svenskakyrkan.
se, www.raa.se, www.
lansstyrelsen.se
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