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Förord

Inom kulturmiljöövervakningen gör Riksantikvarieäm
betet som ett speciellt projekt en serie studier vilka 
utgår från kulturminneslagens olika kapitel. Under år 
1999 genomfördes en undersökning av skogsbrukets 
inverkan på fornlämningar vid avverkningar. Före
liggande studie är ett led i denna serie. Den behandlar 
Svenska kyrkans kyrkobyggnader vars kulturvärden 
skyddas enligt 4 kap. kulturminneslagen.

Från antikvarisk synpunkt har 1990-talet varit en 
period då betydelsefulla händelser har inträffat som 
berör förvaltningen av Svenska kyrkans kyrkobygg
nader. Inom kulturmiljövårdsektorn decentraliserades 
besluten om ändring av kyrkobyggnader från Riks
antikvarieämbetet till länsstyrelserna. Miljardprogram
met för kyrkliga arbeten 1998-2000 tillförde resurser 
utöver de gängse för arbeten bland annat på kyrko
byggnaderna och kyrkogårdarna. Relationen mellan 
Svenska kyrkan och staten ändrades 1 januari 2001.

I denna studie behandlas inte kopplingen till kyrko- 
milj arden eller de andra bidragen till underhåll av 
byggnaderna eller inventarierna. Riksantikvarieämbetet 
har i annan ordning redovisat effekterna av miljardpro
grammet till regeringen. Avsikten med projektet har 
inte heller varit att undersöka huruvida lagenliga till
stånd till ändringar inhämtats eftersom uppsikten över 
detta åligger länsstyrelserna.

Denna studie fokuserar på åtgärder och förändringar 
i kyrkorummen. Syftet är

• att se omfattningen av olika åtgärder
• att studera förändringar i antalet åtgärder över tiden
• att se trender i önskemålen om förändringar

Genomförandet har skett i ett samarbete mellan 
Riksantikvarieämbetet och Örebro läns museum. Arbe
tet har i huvudsak utförts under hösten 2000. Antikva
rie Estrid Esbjörnson vid Örebro läns museum har 
gjort fördjupningsstudien samt skrivit de kapitel som 
redovisar den och historiken i denna rapport. Den 
information om den kyrkliga verksamheten som ingår i 
dessa har lämnats av kontraktsprost Lars Ekblad, Tyss- 
linge församling, Strängnäs stift. Där inget annat anges 
har samtliga fotografier tagits av Estrid Esbjörnson. 
Arkivgenomgången i de sex länen har gjorts av antikva
rie Lisa Katrin Larsson, Riksantikvarieämbetet.

Projektets referensgrupp vid Riksantikvarieämbetet 
har bestått av Kerstin Alexandersson, Ann Catherine 
Bonnier, Stig Robertsson och Ingrid Sjöström. Projektet 
har letts av Monica Bennett Gårdö.

Förhoppningen är att rapporten skall medverka till 
att hålla diskussionen levande, om hur vi på bästa 
sätt kan förvalta den enastående del av vårt kulturarv 
som kyrkorna utgör, i ett fortsatt fruktbart samarbete 
mellan Svenska kyrkan, arkitekterna och de antikva
riska myndigheterna.

Stockholm december 2001 Örebro december 2001
Erik Wegræus David Damell
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Sammanfattning med kommentarer

Riksantikvarieämbetet har genomfört ett kulturmiljö- 
övervakningsprojekt för att följa vad som händer vid 
underhåll och renoveringar i Svenska kyrkans kyrko
byggnader. Projektet har drivits i samarbete med 
Örebro läns museum.

Uppläggning av undersökningen
Undersökningen omfattar åren 1994 till 1999. Den 
rymmer två delar, dels en genomgång av alla ärenden 
om kyrkor som diarieförts på Riksantikvarieämbetet 
under perioden, dels en djupundersökning av tio 
kyrkor.

Sedan ärendegruppen år 1995 decentraliserades till 
länsstyrelserna kommer i huvudsak endast länsstyrel
sernas beslut in för kännedom till Riksantikvarie
ämbetet. De beslut som ligger till grund för upp
följningen följer inte något konsekvent mönster med 
avseende på hur ärendet rubriceras. Ärendemeningen 
kan antingen vara mycket specificerad, t.ex. ”tillstånd 
till ny belysning och montering av ljusavskärmning i ett 
fönster i Öjeby kyrka” eller allmänt hållen t.ex. ”till
stånd till renovering av Edane kapell”. För att urskilja 
vilka åtgärder som döljs bakom de allmänna formule
ringarna ”renoveringar” och ”restaureringar” har det 
varit nödvändigt att studera handlingarna.

En särskild arkivstudie gjordes därför i sex län. 
Redovisningen av denna har gjorts i relation till 
hur många församlingar som finns i respektive län. 
Avsikten är att därigenom ge en uppfattning om ten
denserna i hela beståndet av kyrkobyggnader tillhö
rande Svenska kyrkan. När omfattningen varit så liten 
eller åtgärden så speciell att någon annan redovisnings- 
metod inte varit meningsfull, används absoluta tal.

För att beskriva och värdera effekter av åtgärderna 
har tio slumpvis valda kyrkor studerats i detalj. I 
avsnittet redogörs för bakomliggande orsaker till för
ändringar i kyrkorna men också vilka följder olika 
åtgärder får. Samtidigt redovisas hur dessa föränd
ringar berört de djupundersökta kyrkorna. Perioden 
1994-1999 sätts också in i ett längre perspektiv, genom 
att vissa förändringar som redan vidtagits innan perio
dens början behandlas.

Resultat
Summan av alla ärenden som på något sätt rört kyrkor 
under sexårsperioden är ca 6 500 stycken. Allt från 
inkomna dokumentationsrapporter till ansökningar om 
tillstånd till omfattande renoveringar har räknats in.

Studien har koncentrerats på de åtgärder som vidta
gits på kyrkobyggnaderna och deras inventarier. Till 
grund för detta låg ca 4 500 ärenden. Sammantaget 
har mer eller mindre omfattande åtgärder i kyrkobygg
naderna vidtagits i 69 % av socknarna under perioden. 
Hur dessa har påverkat kulturvärden generellt är natur
ligtvis omöjligt att avgöra. Studien visar på två tenden
ser, som i ett antikvariskt perspektiv är sinsemellan 
motstridiga. Å ena sidan har man varit varsam vid 
olika typer av underhållsåtgärder samtidigt som man 
genomfört betydande förändringar i kyrkorummen.

Resultaten från de båda undersökningarna, den 
översiktliga kvantitativa och den fördjupade kvalita
tiva, pekar i samma riktning. Slutsatserna av båda 
sammanfattas därför utan åtskillnad. Undersökning
arna har koncentrerats till kyrkornas interiörer. Vad 
de visar kan sammanfattas med orden nya gudstjänst
former, nutida bekvämligheter, moderna stilideal och 
traditionella material.

Kulturmiljövårdens förhållningssätt till olika typer 
av förändringar
Det sker olika förändringar i kyrkorummets olika 
delar. Dessa påverkar inte bara enskildheterna utan 
även kyrkorummen som helhet. Vissa kyrkorum är 
känsligare än andra. En viss åtgärd kan gå att genom
föra i en kyrka men får allvarliga konsekvenser i en 
annan.

Undersökningen av de tio kyrkorna gav vid handen 
att det tycks ha rått större försiktighet och varsamhet 
vad gäller de medeltida kyrkorummen, både från för
samlingarnas och de antikvariska myndigheternas sida. 
En friare hållning kunde konstateras beträffande de 
klassicistiska kyrkorummen. Dessa har i många fall 
genomgått omgestaltningar och delar av inredningarna 
kan ha varit av senare datum, om än arkitektoniskt 
medvetet gestaltade.

Om en förändringsprocess redan var påbörjad, t.ex. 
borttagning av bänkar, kan detta ha tagits som intäkt 
för en fortsättning. För åtgärder som inte innebar 
direkta ingrepp eller skada på föremålet i fråga kunde 
församlingarna få tillstånd. Förändringar i en halv
gammal inredning t.ex. bänkar, altarringar o.dyl. från 
en ”återställanderenovering” mötte mindre motstånd 
från antikvarisk sida än när inredningen var äldre. 
Resultaten från föregående generations renoveringar på 
1970-talet föreföll inte ha värderats särskilt högt av 
någon, varken av församlingar eller antikvarier.

Rent allmänt mötte det i regel sällan hinder från
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antikvarisk synpunkt om nya föremål eller ny inred
ning skulle tillfogas ett kyrkorum, såvida de inte var 
uppenbart störande för kyrkorummet. Betydligt svårare 
var frågor om borttagningar. De avsåg historiska tids
skikt, skeenden och företeelser, med andra ord kultur
historiska värden som kulturmiljövården enligt lagstift
ningen skall bevaka.

Den antikvariska bedömningen av nya installationer 
har varit att inte generellt motsätta sig sådana, såvida 
de inte innebar allvarliga ingrepp i byggnadsstommen 
eller var alltför estetiskt störande i kyrkorummet.

Åtgärder som vidtagits under perioden

Underhåll och konservering
Det starkaste genomslaget under perioden har en från 
antikvarisk synpunkt glädjande ny riktning. Det är den 
varsamhet som underhållsåtgärderna genomförs med 
och den omfattning som konservering av inventarier 
haft.

Huvuddelen av åtgärderna har gällt underhåll av 
kyrkorna. Underhållet av kyrkornas yttre ökade under 
perioden till att gälla mellan 7 och 8 % årligen 1998 
och 1999. Ommålning inne i kyrkorummet gjordes i 
närmare en fjärdedel av socknarna under den aktuella 
sexårsperioden. Underhållsåtgärderna har i allmänhet 
varit varsamma. Ytskikt har bibehållits och traditio
nella material och metoder använts. De idéer om 
varsam byggnadsvård som kulturmiljövården propage
rat för, har på denna punkt fått ett starkt genomslag.

Även konservering av byggnadernas ytskikt, inventa
rier och inredning har haft stor omfattning. I 35 % 
av socknarna har ett eller flera föremål alternativt 
fast inredning konserverats under perioden. Under de 
senaste decennierna har olika kurser om konservering 
av föremål och fasta inventarier, bidrag till vård av 
inventarier o. dyl. medverkat till att sätta den kvali
ficerade vården i fokus. Förutom det gensvar detta 
mött - med en varsammare behandling av till exempel 
ytskikten på äldre bänkinredningar och omhänderta
gande av kyrkliga textilier - har det också fått till följd 
en omfattande anskaffning av textilskåp för en bättre 
förvaring.

Standardhöjning
Kraven på nutida bekvämligheter föranleder många av 
de åtgärder som gjorts i kyrkorna. Det gäller värme, 
ljus, ljud, toaletter och kapprum där standarden höjts 
efter hand. I 34 % av socknarna har någon av kyrkor
nas tekniska installationer åtgärdats under perioden. 
Närmare en tredjedel av åtgärderna har avsett värme
system. De negativa effekterna av den mera kontinuer
liga uppvärmning, som under de senaste decennierna 
blivit allt vanligare i kyrkorna och som resulterat i 
skador framför allt på inventarierna, kan numera redu
ceras till viss del. Detta har skett med hjälp moderna

styrsystem, vilka reglerar värmen både tids- och tempe
raturmässigt så att uppvärmningen totalt minskar.

Belysningen i kyrkorna som ofta varit dålig kan 
förbättras avsevärt med modern ljusteknik. Den nya 
belysningen är oftast liten och diskret utformad men 
den kräver fast installation. Moderna högtalaranlägg
ningar och belysningsinstallationer kan också upplevas 
som främmande inslag i vissa kyrkorum. Frågan om 
hur mycket teknik som de äldre kyrkorummen tål utan 
att förlora sin sakrala karaktär har synbarligen inte 
företrädesvis bedömts vara ett antikvariskt ställningsta
gande.

Eftersom tekniska installationer ofta snabbt blir för
åldrade och behöver bytas ut är det viktigt att installa
tionsarbeten sker med så få ingrepp som möjligt i 
byggnadsstomme, ytskikt och inredning. Ledningar och 
utrustning ska kunna avlägsnas utan att lämna spår 
efter sig.

Säkerhet och tillgänglighet
Det är inte bara teknisk standard utan också nyare lag
stiftning om arbetsmiljö, handikappanpassning, brand
skydd, m.m. som fått genomslag i kyrkorna. Arbetar
skyddet kan ställa krav på ramper och förhöjda barriä
rer och räcken. Sådana åtgärder har oftast genomförts 
på ett sätt som fått liten eller mycket begränsad negativ 
påverkan på kulturmiljön i de tio kyrkorna.

Vissa åtgärder har av församlingarna inte betraktats 
som tillståndspliktiga, såsom utrymningsskyltar och 
brandposter, trots att de måste göras väl synliga, t.o.m. 
påfallande. De har visat sig kunna bli mycket störande 
i vissa kyrkor. Det bör vara en angelägen uppgift att 
bättre anpassa dem till de känsliga miljöer som kyr
korna utgör, utan att de därför förlorar sin funktion.

Den nya liturgins genomslag i kyrkorna
Ändringarna i kyrkorna har huvudsakligen varit en 
följd av den nya gudstjänstordningen som kom 1986. 
Gudstjänstformernas bärande idéer är delaktighet och 
kommunikation. I vissa stift har dessa tankar slagit 
igenom starkare än i andra. Synen på delaktighet och 
kommunikation mellan präst och församling leder till 
förändringar i kyrkorummet som i huvudsak rört tre 
områden: koret, bänkinredningen och införandet av 
nya typer av inventarier eller ny användning av kyrko
rummet.

Undersökningen pekar på att flertalet kyrkor redan 
före den aktuella undersökningsperioden hade skaffat 
ambo, piano/flygel och många hade kororgel. Det har 
också varit vanligt att korgolvet utökats och frilagts för 
att öka utrymmet för kören.

Under perioden 1994 till 1999 var det altaret inklu
sive altaruppsatsen och altarringen som förändrades till 
följd av önskemål om att prästen skall förrätta altar
tjänst vänd mot församlingen. Altaret frigjordes från 
altaruppsatsen och flyttades fram, vilket även påver
kade altarringens placering. Altarringen har även gjorts
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mer eller mindre mobil eller öppnats. Därtill kom en 
allmän önskan om en större fri yta och flexibilitet i 
koret som en följd av nya nattvards- och begravnings
seder.

Även om det inte finns belägg i statistiken över redan 
genomförda åtgärder väcker uppföljningen frågan, om 
det mönster som vi nu anar, innebär början på en ut
veckling som får liknande omfattning som den tidigare 
mycket omfattande anskaffningen av ambo, piano, 
m.m. Om detta är fallet kan en sådan förändrings
process på sikt beröva kyrkorna väsentliga kulturhisto
riska värden.

Bänkar
Omdaningarna av koret har även fått konsekvenser för 
bänkinredningen. Påtagligt är att antalet bänkar redu
cerats i många kyrkor, en process som pågått under en 
längre tid. Bänkar har tagits bort eller kortats av för att 
ge mer utrymme. Även ombyggnader eller nya använd
ningar har fått följder för bänkarna i långhusets bakre
del. Antalet församlingsmedlemmar och gudstjänstdel
tagare har minskat på många håll varför många bänkar 
oftast står tomma. Under perioden har delar av bänkin
redningarna, såväl i främre som bakre delen av lång
huset, tagits bort i 16 % av socknarna.

Bänkarna har som föremål uppenbarligen inte till
mätts så högt kulturhistoriskt värde att man från anti
kvarisk sida har kunnat motsätta sig en borttagning av
dem. Bänkinredningarna ger emellertid många infalls
vinklar på kyrkans och församlingens historia. De 
flesta av dessa tycks inte beaktas i tillräcklig utsträck
ning vid den omfattande omvandling av kyrkornas 
bänkinredningar som nu pågår.

Ombyggnad
Rena ombyggnadsarbeten har huvudsakligen gällt 
inbyggnader av rum under läktarna och det har 
förekommit att även befintliga läktarunderbyggnader 
byggts om för att ge bättre funktionalitet. Vid en till
bakablick kan konstateras att många förändringar i 
kyrkorna har varit motiverade av praktiska och under- 
hållsmässiga skäl vilka efter 30-40 år ofta har fram
stått som felaktiga och omoderna och vid följande 
renovering lett till försök att återställa. I en sådan 
process går även autenticiteten förlorad.

I liten omfattning har det gjorts ombyggnadsåtgär
der för handikappanpassning vilka krävt tillstånd från 
länsstyrelsen. I övrigt har ombyggnaderna gällt nya 
trappor, dörrar eller dylikt.

Nytillskott i kyrkorummet
När bänkar i långhusens bakre del har tagits bort 
har en hel del ”nya” inventarier placerats i deras 
ställe. Ljusbärare, som är ett nytt inslag i kyrkorna, 
har ofta placerats här, liksom manöverpulpet för ljus- 
och ljudanläggningarna. Även bord för kyrkkaffe har

i vissa kyrkor placerats i denna del av kyrkan. Hur 
stor omfattning dessa nya användningssätt och inven
tarier har gick ej att utläsa ur den nationella samman
ställningen eftersom de i allmänhet av församlingarna 
betraktats som åtgärder som inte kräver tillstånd. Slut
satserna bygger därför på de tio kyrkor som undersökts 
i fält och allmän erfarenhet.

Den allmänna slutsatsen av undersökningen är att 
det finns brister i utformningen av nya typer av inven
tarier såsom pianon, flyglar, ljusbärare, bokbord, stolar, 
manöverpulpeter, vilka ofta inte var anpassade till 
kyrkorummet. Tillstånd krävs dock för nya inventarier 
om de innebär en väsentlig förändring. Lagen har inte 
tillämpats strikt och det syns att det i många fall inte 
har varit samråd om dessa inventarier.

Renoveringarnas omfattning
Ett par av de tio närmare undersökta kyrkorna har 
genomgått mera omfattande åtgärder, som inneburit en 
hel del förändringar men inte lett till att kyrkorummen 
blivit helt omgestaltade. Mer genomgripande renove
ringar företas i Sverige idag men de har inte blivit 
representerade i detta slumpmässiga urval. Däremot 
har det inte varit helt ovanligt att det sammantaget 
under perioden utförts ett stort antal åtgärder i en 
kyrka antingen därför att arbeten med avsikt etapp
indelats från början eller att en åtgärd lett till nästa.

Mängden av åtgärder har en ackumulerad effekt. 
Varje ingrepp kan vara begränsat men tillsammans 
kan de förändra karaktären på ett kyrkorum. Det kan 
också vara små stegvisa förändringar, som på sikt 
urholkar det kulturhistoriska värdet. Det är ”de små 
stegens tyranni”.

En konflikt mellan kyrklig förnyelse och bevarande?
Det är särskilt betydelsefullt att församlingar, kyrkoråd 
och präster ser kulturhistorien som en tillgång och inte 
som ett hinder. Det är också angeläget att de som fattar 
beslut för kyrkans räkning blir medvetna om vilka 
konsekvenser olika typer av förändringar kan få och 
vilka kulturhistoriska värden som därvid kan komma 
att förloras.

Det intryck som förmedlades av de tio undersökta 
kyrkorna som helhet var att de kulturmiljövårdande 
myndigheterna varit tillmötesgående mot de nya litur
giska önskemålen och medverkat till att försöka lösa 
dem på ett för kyrkan godtagbart sätt. Kontinuiteten i 
gudstjänstlivet är i sig ett kulturhistoriskt värde och en 
förutsättning för ett meningsfullt bevarande av bygg
nadens kulturvärden. Men den rymmer samtidigt en 
konflikt mellan förnyelse och bevarande. Det har varit 
och är en svår antikvarisk fråga att avgöra vad som är 
väsentligast när valet står mellan att bevara uttrycken 
för en mycket lång kyrklig tradition och en önskan om 
väsentliga förändringar av kyrkobyggnaden till följd av 
att gudstjänstlivet ändrat karaktär.
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Förändringar i kyrkobyggnader i ett historiskt 
perspektiv

Kyrkorna är en del av vårt lands levande kulturarv. 
Kyrkor har funnits i snart tusen år och använts av 
många människor för gudstjänster och förrättningar 
vid livets olika skeden. Kyrkorna är därmed bärare av 
nästan tusen års historia och de är ofta ett resultat 
av mångas gemensamma ansträngningar och omsorger 
under många sekler.

Kyrkobyggnaderna har också förändrats under 
århundradena. Det är en följd av förändringar såväl 
inom kyrkan vad gäller trosuppfattning och liturgi som 
i samhället med ändrade befolkningsstrukturer och nya 
stilideal. Detta har befästs i lagstiftning av olika slag, 
kyrkolagar, gudstjänstordningar o.d.

Ombyggnader och förändringar har skett återkom
mande. Vissa tidsperioder har inneburit större moder
niseringar än andra. Redan under medeltiden skedde 
omfattande om -, till- och nybyggnader. En annan tids
period med betydande förändringar - som en följd 
bl.a. av befolkningsökning, gudstjänstplikt och ny syn 
på gudstjänstens innehåll - var 1700-talets andra och 
1800-talets första hälft, då de medeltida kyrkorna blev 
för små och många byggdes om eller revs för att ge 
plats för stora nyklassicistiska kyrkobyggnader, i folk
mun lite vanvördigt benämnda ”Tegnérlador”.

Även under 1800-talets andra hälft och början av 
1900-talet uppfördes många nya kyrkor som en följd 
av de befolkningsförändringar, som industrialismen 
ledde till. Under denna tidsperiod förändrades också 
många kyrkor interiört och genomgick stilhistoriskt 
inriktade ombyggnader. Domkyrkorna i Uppsala och 
Lund är de mest kända exemplen. Men även många 
andra kyrkor blev föremål för omfattande nygestalt
ningar, inte minst de stora nyklassicistiska kyrkorna, 
för att de skulle få en mera stämningsfull framtoning 
enligt det sena 1800-talets och det begynnande 
1900-talets synsätt. Nyromantik, nygotik, nyrenässans 
och nybarock var stilar på modet.

Med funktionalismen på 1930-talet följde nya idéer 
och 1800-talets ombyggnader och stilideal ringaktades. 
I stället vändes blickarna bakåt, det ”äkta” och 
"ursprungliga” lyftes fram och särskilt medeltiden och 
1700-talet omhuldades. Under främst 1930-1960-talet

”återställdes” många interiörer och 1800-talet sudda
des ut. De under tidigare århundraden överkalkade 
medeltidsmålningarna knackades fram. De ”ursprung
liga” färgerna återställdes på otaliga altaruppsatser 
och predikstolar och nya inredningar, bänkar, altar
ringar m.m. tillverkades enligt äldre förebilder. Under 
1960-talet fick även andra idéer insteg. Dessa gick ut 
på att de förändringar som genomfördes skulle utfor
mas så att de speglade sin samtid.

Under 1900-talet har många åtgärder i kyrkorna 
även gällt praktiska funktioner som installation av 
värme och elektricitet. I allt större utsträckning försågs 
kyrkorna under senare hälften av 1900-talet med 
sådana moderna bekvämligheter, som blivit en själv
klarhet i vardagslivet, t.ex. sanitära installationer. 
Också moderna byggmetoder och nya material kom 
till användning medan gamla kunskaper och metoder 
under flera decennier nedvärderades. Negativa erfaren
heter av de nya byggmaterialen och insikterna om 
de traditionella teknikernas förtjänster har under de 
senaste två decennierna allt mer uppmärksammats och 
traditionella material och metoder har åter tagits till 
heders.

Det antikvariska synsättet har förändrats genom 
tiderna och de kulturminnesvårdande myndigheterna 
har intagit ståndpunkter, som varierat över tid. Om 
detta vittnar inte minst hanteringen av de kyrkliga 
kulturminnena under de senaste 150 åren. Det gäller 
t.ex. rivningen av de många medeltidskyrkorna under 
1800-talets senare del med myndigheternas godkän
nande, något som de flesta djupt beklagar idag. Det 
antikvariska ställningstagandet har gått mot allt större 
varsamhet med stor respekt för och hänsynstagande till 
de byggda miljöernas - i detta fall kyrkornas - olika 
årsringar med syfte att bevara deras kulturhistoriska 
värden.
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Förvaltningen av kyrkobyggnaderna och deras inventarier har sedan lång tid tillbaka reglerats av olika 
lagar och förordningar. Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser är skyddade enligt 4 kap. kulturminneslagen. Det krävs tillstånd för att väsentligt 
förändra kyrkobyggnader och kyrkotomter. Olika statliga ämbetsverk har haft överinseende över kyrkorna, 
bland vilka kan nämnas Överintendentsämbetet från 1700-talets andra hälft, Kungl. Byggnadsstyrelsen från 
1918 och Riksantikvarieämbetet från 1967. Sedan 1 juli 1995 är länsstyrelsen tillståndsmyndighet vad 
gäller kyrkobyggnaderna och deras inventarier.

Fig. 1. Att kyrkobyggnaderna ändrats under 
århundradena utgör Alsike kyrka i Uppland 
ett exempel på. Den ursprungliga kyrkan av 
tegel från 1200-talet byggdes senare under 
medeltiden till med sakristia, västtorn och 
vapenhus samt valvslogs invändigt. Tornets 
nuvarande utformning med sin lanternin är 
från 1799 medan korsarmarna tillfogades 
1859-60. Att kyrkan har en intressant till
komsthistoria framhävdes vid en restaurering 
1910-11, ledd av sedermera riksantikvarien 
Sigurd Curman. Kyrkans murverk av tegel på 
norra långsidan frilädes då för att visa denna 
del av byggnadshistorien.
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Alla kyrkoärenden 1994-1999

Vad har hänt och vad händer i kyrkorna i dag? Denna 
studie av hur kyrkobyggnaderna har underhållits och 
förändrats avser att ge både en överblick över vilka 
förändringar som sker och hur många kyrkor som 
förändrats i olika avseenden samt en fördjupning i ett 
antal slumpvis valda kyrkor.

Till grund för översikten ligger de ärenden som 
diarieförts på Riksantikvarieämbetet under åren 
1994-1999. Medeltalet poster per år var 1 118 st. De 
spände över ett brett fält av antikvariska ärenden från 
ansökningar om rivning av kyrka till rapporter över 
genomförda konserveringar av medeltida inventarier.

Många slags åtgärder kan fysiskt påverka kyrkornas 
kulturvärden. Landsbygdskyrkornas placering i cen
trum av bygden gör att de också påverkas av nybyg
gandet och satsningarna på infrastrukturen. Detta 
avspeglades i att vissa ärenden om vägdragningar och 
fysiska planer anknöt till kyrkobyggnaden i sina ären
demeningar, vilket antydde att de skulle inverka på 
kyrkans miljö.

Län/år 1994 1995 1996
Stockholm 26 19 26
Uppsala 19 13 25
Södermanland 17 20 17
Östergötland 13 15 30
Jönköping 17 11 26
Kronoberg 8 9 23
Kalmar 15 14 17
Gotland 11 23 22
Blekinge 3 5 28
Skåne 20 17 23
Elalland 11 20 26
Västra Götaland 13 11 18
Värmland 12 23 19
Örebro 26 18 26
Västmanland 9 11 26
Dalarna 38 25 30
Gävleborg 22 17 41
Västernorrland 14 19 31
Jämtland 17 18 25
Västerbotten 19 16 14
Norrbotten 21 18 42
Alla län 17 16 26

Ett exempel på åtgärder i anknytning till kyrkorna 
var den antikvariska verksamhet som hör ihop med 2 
kap. om fornlämningar i kulturminneslagen (i medeltal 
34 st ärenden per år). En annan antikvarisk insats 
som avspeglas i diariet var rapporter som bidrog till 
att beskriva kyrkornas kulturvärden eller dokumentera 
ändringar i kyrkorna. En stor grupp ärenden utgörs av 
ansökningar om kyrkobyggnadsbidrag. Ett fåtal ären
den gäller lån och depositioner av framför allt medel
tida inventarier.

Åtgärder som gjorts på själva kyrkobyggnaden och 
dess inventarier har varit talrika under perioden. Under 
hela perioden 1994-1999 berörde någon åtgärd kyr
korna i 69 % av socknarna. Under åren 1994-1995 
var det i genomsnitt 16,5 % av socknarna1 som 
ansökt om tillstånd till någon åtgärd medan andelen 
under perioden 1996-1999 ökade till i medeltal 24 %. 
Ansökningarna om kyrkobyggnadsbidrag ingick ej i 
underlaget.

1997 1998 1999
Fig. 2. Tabellen visar årsvis 
den procentuella andelen av

21 23 27 länens församlingar som haft

20 30 29 ett eller flera ärenden enligt

33 24 24
kulturminneslagen.

27 23 20
24 33 26
17 23 21
20 15 22
36 32 32
23 5 23
16 17 22
28 20 25
20 11 13
13 17 17
26 21 33
28 15 25
19 25 25
22 27 36
39 34 23
25 26 23
14 16 33
24 24 34
24 22 25

1 Det har ej gått att urskilja enskilda kyrkor i Riksantikvarieämbetets 
diarium utan endast socknar, vilka har använts som identifikation. Se 
Bil. 1. Metod- och arbetsbeskrivning.
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Begravningsplatser och kyrkogårdar
Ändringar på kyrkogårdarna eller begravningsplatserna 
vid kyrkan prövas också enligt kulturminneslagen. 
Antalet socknar med ärenden om ändringar på kyr
kogårdar eller begravningsplatser, som åren 1994 till 
1998 var mellan 16 st och 44 st per år, ökade väsentligt 
under år 1999 till 226 st. Under år 1999 avsåg de 
flesta ärendena (21 %) anläggande av minneslundar. 
Andra ärendegrupper var ökning av antalet gravkvar
ter, anläggande av muslimska gravkvarter, borttagande 
träd på kyrkogårdarna och hårdgörning av gångarna. 
Förutom underhåll av klockstaplar inkom också ett 
antal ansökningar om att uppföra nya klockstaplar.

Fig. 3. Andel av socknar som ansökt om att göra ändringar på kyrkogårdar 
eller begravningsplatser åren 1994 till 1999. Ändringar på kyrkogårdar eller 
begravningsplatser har under perioden varit vanligare utanför storstadsområ
dena. Blekinge, Västernorrlands och Gävleborgs län toppar statistiken.
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Kyrkobyggnaden och dess inventarier i sex län

Fördjupning i sex län
Uppföljningen har koncentrerats till själva kyrkobygg
naden och dess inventarier. Analysen av materialet har 
gjorts med utgångspunkt i ärendemeningarna. Det går 
ej att avgöra exakt vilka åtgärder som döljs i ett ärende 
som rubriceras som ”renovering” alternativt ”in- och 
utvändig renovering” eller ”restaurering”. För att göra 
bilden tydligare har därför handlingarna för dessa 
ärenden sorterats fram för en noggrannare genomgång 
i sex län. Dessa är Kalmar län, Östergötlands län, 
Värmlands län, Uppsala län, Dalarnas län och Norr
bottens län.

Ärendena har grupperats efter om de avser underhåll 
av byggnaden, någon form av ombyggnadsåtgärd, 
tekniska installationer, nyanskaffningar/omplaceringar 
av inventarier eller åtgärder som berör koret eller 
bänkinredningen, här redovisat under rubriken 
Kor. De åtgärder på byggnad eller inventarier 
som kräver konserveringstillstånd särredovisas 
liksom de ärenden som avser orglar. Eftersom 
syftet med studien har varit att registrera vilka 
slags åtgärder som har varit aktuella, görs redo
visningen per åtgärdskategori, dvs. att i samma 
kyrka redovisas varje åtgärd för sig, till exem
pel avfärgning, byte av värmesystem och flytt
ning av altaret.
För att ge en bild av omfattningen har 
redovisningen gjorts i relation till antalet sock
nar i de sex länen. För att spåra eventuella 
trender har likadana sammanställningar även 
gjorts årsvis. Det är dessa som presenteras i 
diagrammen.

Underhåll

Åtgärder på exteriören
Under perioden 1994-1999 hade de ärenden som avsåg 
underhållsarbeten på kyrkornas yttre stor omfattning.
I 33 % av socknarna renoverades kyrkorna utvändigt.
I 12 % åtgärdades fönstren, vilket kunde ske som 
separat åtgärd eller i samband med yttre renovering. 
Många av åtgärderna har avsett taken, där underhåll 
av spåntak var vanligt förekommande. Underhållsåt
gärder kräver generellt inte tillstånd, om de inte medför 
någon ändring, men i praktiken söks oftast tillstånd 
när det gäller omfattande yttre underhållsåtgärder. Ten
densen var att underhållsåtgärder på kyrkornas yttre 
ökade under perioden.

Fig. 5. Rena underhållsåtgärder på tak och 
väggar, såväl inomhus som utomhus har haft 
stor omfattning. Projektet har inte närmare 
studerat utförande och kvalitet på dessa åtgär
der ur antikvarisk synpunkt.

I utvändig renovering 
I fö n s ter

Fig. 4. Utvändiga underhållsåtgärder i de sex 
närmare studerade länen hade en ökande 
omfattning.
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Målning av interiören
I församlingarnas ansökningar om tillstånd att vidta 
åtgärder i kyrkorna var det ofta kalkning eller 
ommålning av kyrkans inre som betecknades som 
renovering. Sådana arbeten har gjorts i närmare en 
fjärdedel (23 %) av socknarna - mellan 4 % och 5 % 
varje år.

Installationer
Tekniska installationer var också en åtgärdskategori 
som hade stor omfattning. I 34 % av socknarna 
har kyrkans tekniska installationer åtgärdats under 
åren 1994-1999. Byten av värme- och elsystem samt 
installationer av belysning och ljudanläggningar med 
mixerbord och/eller högtalare är de vanligaste åtgär
derna. Larm, både inbrotts- och brandlarm, har 
inmonterats i ungefär samma omfattning år från år. 
Varken dessa eller VA-installationer har emellertid 
gjorts i något större antal kyrkor under denna period. 
Bytena av värmesystemen har tilldragit sig störst 
intresse. Installationerna av nya värmesystem har 
dessutom fortlöpande har ökat i antal år från år.

Fig. 7. Spotlights fästa intill 
valvribba i Villberga kyrka.

Fig. 6. Förhållandet mellan olika typer av tekniska installationer under 
perioden 1994-1999.

Konservering
Tillsammans med tekniska installationer var kon
servering den enskilda åtgärd i kyrkorna som hade 
störst omfattning under perioden. 35% av försam
lingarna har låtit konservera ett eller flera föremål 
alt. fast inredning under perioden. Att antalet kon- 
serveringsärenden var så omfattande berodde, för
utom att aktiviteten på detta område generellt sett 
var hög, på att det inte varit ovanligt att försam
lingarna valt att successivt låta konservera något 
föremål om året.

Staten har på olika sätt stöttat församlingarna 
med ekonomiska stöd för konservering under perio
den. Inverkan av dessa har inte undersökts närmare.

Fig. 8. Konservator i arbete i Vätö kyrka, Uppland. Konservering av kalkmål
ningar och äldre inventarier kräver expertkunskaper. Tillstånd till konserve
ring söks hos länsstyrelsen. Foto: Bengt A Lundberg.
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Fig. 9. Större och mindre ombyggnader i de sex undersökta länen höll sig 
konstanta år från år under perioden. Sammantaget visar statistiken en icke 
obetydlig byggnadsverksamhet.

Ombyggnad
Kategorien ”ombyggnad” innefattar såväl mycket 
omfattande som ganska enkla åtgärder. Under perioden 
1994-1999 har det i 38 % av socknarna vidtagits 
någon byggnadsåtgärd vilken föll under rubriken 
ombyggnad. I 8 % av socknarna har det varit fråga om 
att handikappanpassa kyrkan genom att bygga ramper, 
anordna rullstolsplatser eller bygga handikapptoaletter.

Den vanligaste ombyggnadsåtgärden under perioden 
har varit att inreda rum under orgelläktaren eller att 
bygga om ett tidigare inrett rum under läktaren. I 
något fall har en skärmvägg uppförts. Det är i 9 % 
av socknarna som sådana åtgärder företagits under den 
aktuella tidrymden.

Under rubriken mindre byggnadsarbeten har höj
ning av läktarbarriär, omläggning av golv i del av 
kyrkan, ny trappa, dubbning av dopfunt, anordnande 
av utrymningsvägar och dörröppnare samlats. Effekter 
av sådana åtgärder diskuteras nedan i avsnittet om 
tio kyrkor. 121 % av socknarna har församlingarna 
ansökt om att göra sådana arbeten.

Fig. 10. Läktarunderbyggnad i Forshaga kyrka.

Inventarier
Kyrkorna tillförs nya inventarier efter hand. De inven
tarier som åsyftats i denna grupp var mattor, skåp, 
tavlor etc. Den ökande omtanken om kyrkans inventa
rier, däribland textilierna, har inneburit att förvaringen 
av bland annat mässhakar och antependier har kommit 
i fokus och många församlingar har skaffat nya skåp 
till dessa. Textilskåpen var en så stor grupp att de 
särredovisats här. I 20 % av socknarna i de speciellt 
undersökta länen har skåp till liggande förvaring av 
textilier anskaffats.

I övrigt gällde dessa ärenden ofta omplacering av 
befintliga inventarier. I stor utsträckning var det fråga 
om epitafier, skulpturer, tavlor eller gravhällar som 
antingen flyttades från en plats till en annan i kyrkan 
eller togs tillbaka från en magasinering.

En grupp inventarier som inte syns i ärendena är 
lösa stolar, stolar till manöverpulpeter, lösa klädställ 
o. dyl. Det förekommer att församlingarna sökt till
stånd för bokbord och ljusbärare men detta är långt 
ifrån alltid fallet.

Fig. 11. Textilskåp är oftast utformade för liggande förvaring. De är stora möbler 
som inte alltid är lätta att placera. Här står skåpet i den ovanligt rymliga 
sakristian i S: t Olai kyrka i Norrköping.
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Fig. 12. Varje år skaffade mellan tre och fyra procent av församlingarna i de 
sex undersökta länen skåp för sina textilier.

Fig. 13. En medeltida skulptur har fått ny placering i långhuset. Malungs kyrka.

Orglar
Orgelärendena omfattar arbeten på de stora äldre org
larna. Det var den enda ärendegrupp som visade en 
minskande trend. Sammantaget under hela perioden 
var det 84 % av orgelärendena som avsåg renovering 
av orglar. Med ett undantag gällde det läktarorglar. 
Den befintliga orgeln rekonstruerades eller byggdes om 
i 9 % av fallen. I 10 % anskaffades en ny läktarorgel 
till kyrkan. Nyanskaffningar av kororglar redovisas 
under rubriken Kor.

Fig. 15. Läktarorgel i Lysviks kyrka.

Fig. 14. Renoveringar av läktarorglar hade störst omfattning åren 1995 och 1996. 
Diagrammet visar den procentuella andelen orglar som åtgärdats i de sex länen.

Kor
Många av de ändringar som gjordes, avsåg koret. Kate
gorin är avsedd att fånga in de förändringar som 
gjorts av liturgiska skäl eller en önskan att annars 
ändra gudstjänstformerna. De åtgärder som var aktu
ella gällde framför allt altaret och altarringen samt 
predikstolen/ambon. Ett vanligt önskemål var att få 
utrymme för kororgel och kör i koret och därför redo
visas även en grupp ärenden om ändringar i bänkinred
ningen i främre delen av långhuset under denna rubrik.

Orsaker och verkan av dessa åtgärder beskrivs 
nedan i de tio kyrkor som undersökts närmare. För 
att ge en uppfattning om omfattningen av åtgärderna 
redovisas de sammantaget för de sex länen i diagram
met nedan. Under perioden gjordes över huvudtaget 
någon åtgärd i koret i 54 kyrkor. Dessa utgör 7 % 
av kyrkorna. I cirka hälften gjordes en enstaka åtgärd, 
i en fjärdedel gjordes två av de angivna åtgärderna 
och i den återstående fjärdedelen mellan tre och åtta 
åtgärder var. Därtill hade som sammanställningen av 
de tio kyrkorna visar många sådana insatser gjorts före 
år 1994.

Fig. 16. Nya gudstjänstformer kan leda till förändringar i koret. Nytt fristående 
altare i Grave kyrka, Närke. Foto: Lars Ekblad/Bo Johansson.
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Fig. 17. Antalet åtgärder i 
de 54 kyrkor som gjort änd
ringar i koret i de under
sökta sex länen.
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■ flyttning altarring 
Q ny altarring
■ nytt altare
■ flyttning altare 
0 renoverat altare
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I tre kyrkor i Dalarnas län gjordes mycket omfat
tande arbeten år 1994. Detta avspeglas i diagrammet 
som visar ett betydligt större antal åtgärder detta år än 
de därpå följande åren.

Bänkar
Ändringar av bänkinredning var en fråga om bortta
gande av bänkar antingen i långhusets främre eller dess 
bakre del. Bänkar, liksom hela bänkkvarter, har också 
kortats av. Bänkinredningen var under de undersökta 
sex åren föremål för förändringar i 16 % av kyrkorna. 
Detta innebär att ändringar av bänkinredningar hade 
en betydande omfattning.

Sammanfattning
Sammanställningen visar en översikt av antalet åtgär
der grupperade efter den här använda kategorise
ringen2. Aktiviteten ökade generellt år 1996. Därefter 
var det underhåll av kyrkobyggnaden och konservering 
av inventarier och målningar som tillsammans med 
tekniska installationer - byte av värmesystem, ljudan
läggningar m.m., som ökade märkbart. Intresset för 
förändringar och ombyggnader avtog något, liksom 
för orgelrenoveringar. Den närmare granskningen av 
vilka åtgärder som församlingarna önskat göra i de sex 
länen bekräftar den bild som en översiktlig samman
ställningav allalän på grundvalavärendemeningarnager3.

Hur omfattande arbeten som 
gjorts i varje församling under sex- 
årsperioden är en annan fråga av 
intresse. Det är svårt att få en uppfatt
ning om vad en slumpvis vald sexårs- 
period som denna studie avspeglar av 
omfattningen på underhåll och för
ändringar i kyrkorna.
Genomgången visar att 18 % av 
det totala antalet socknar har gjort 
fem eller flera åtgärder under sexårs-

Fig. 18. Bänkinredningen i Alsike kyrkas korsarmar 
togs bort och korsarmarna inreddes för "lillkyrka” 
och textilfö n/a ring. Denna utveckling väcker frågan 
om vad som vinns respektive förloras i denna strä
van att anpassa kyrkorummet till vår tids praktiska 
behov. 1 allt fler av kyrkorna försvinner bänkinred
ning och därmed vittnesbörd om befolkningsmäng
den, kyrkoplikten och kyrksamheten i socknen. Bän
karna som sådana har ofta även hantverksmässiga 
och konstnärliga värden.
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2 Se Bilaga 2. Metod- och arbetsbeskrivning. Kategoriseringen som 
används är förtecknad i spalten Beskrivning i ärendemening.
3 Denna sammanställning har gjorts under hand och redovisas ej i 
rapporten.



70

6o

5°

40

30

♦ "UNDERHÅLL INSTALLATIONER OMBYGGNAD ""W""INVENTARIER ^^“KOR ^•“KONSERVERING ORGEL

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fig. 19. Sammanställningen av de åtgärder som gjordes i de sex särskilt studerade länen visar a tt det är underhållsåtgärder och installationer som ökat något. 
Antalet konserveringsårenden nådde en topp 1996 och har därefter minskat, men var i periodens slut ändå fler än före 1996. Ändringar som hade sin grund 
i nya gudstjänstformer låg relativt konstanta.

perioden. Även om flertalet åtgärder skulle vara av 
underhållskaraktär innebär varje insats en påverkan.

Ett annat mått som närmar sig verkligheten är det 
som anger hur många åtgärder som gjorts i varje kyrka. 
I 138 socknar är det en enstaka åtgärd under hela 
perioden. Många har gjort mellan två och elva åtgärder 
var, medan endast några enstaka har gjort mer än tolv 
olika åtgärder.

Den kanske mest intressanta frågan gäller hur åtgär
derna har utfallit i kyrkorna. De sammanställningar

som ovan gjorts för hela landet resp. för sex län kan 
inte ge en uppfattning om detta. I nästa avsnitt redovi
sas den fördjupningsstudie som gjorts i tio kyrkor. Där 
diskuteras åtgärdernas inverkan på de kulturhistoriska 
värdena. I vissa fall uppges också vilka förändringar 
som redan hade vidtagits före år 1994.

Fig. 20. Samman
ställning över antalet 
åtgärder som vidtagits 
i samma socken under 
hela perioden 
1994-1999 i sex län.

antal åtgärder
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Renoveringsåtgärder 1994-1999 i tio utvalda kyrkor

Tio kyrkor med skiftande historia
De tio utvalda kyrkorna företräder alla, var och en på 
sitt sätt, de förändringsprocesser, som de svenska kyrko
byggnaderna genomgått under sekler. Många andra 
typer av kyrkobyggnader saknas i detta begränsade 
urval, men de här företrädda kyrkorna utgör ändå tyd
liga exempel på den svenska kyrkobyggnadshistorien.

Först en kort presentation av de undersökta kyr
korna i kronologisk ordning (utförligare upplysningar 
finns i Bilaga 1). En medeltida kyrka är Villberga kyrka 
i Upplands slättbygder i närheten av Enköping. Den 
renoverades i början av 1900-talet på ett för sin tid var
samt sätt under medverkan av Sigurd Curman, seder
mera riksantikvarie. Han grundläde ett nytt synsätt vad 
gäller restaureringar, vilket äger aktualitet ännu idag, 
om än i modifierad form. En annan medeltidskyrka är 
Alsike kyrka, belägen i Upplands centrala slättbygder. 
Av bl.a. konstruktiva skäl försågs denna kyrka med 
korsarmar i mitten på 1800-talet men den har trots 
detta behållit mycket av sin medeltida karaktär. Även 
denna restaurerades av Sigurd Curman i början av 
1900-talet.

Ytterligare två av kyrkorna är medeltida men de 
har senare tillbyggts. Det är Malungs kyrka invid Väs
terdalälven i Dalarna och Godegårds kyrka i Östergöt
lands norra skogsbygder. De har båda en medeltida 
byggnadskropp. I Malung tillbyggdes korsarmar och 
nytt kor vid mitten av 1700-talet, varför kyrkan idag 
även har 1700-talskaraktär. Kyrkan genomgick för
ändringar i slutet av 1800-talet och ”återställdes” 
vid mitten av 1900-talet. Godegårds kyrka är annor
lunda. Även den tillbyggdes på 1700-talet men endast 
med en korsarm, åt norr, varefter kyrkans planlösning 
blev T-formad med medeltidskyrkan som ett brett 
kor. Kyrkan har invändigt 1700-talskaraktär, men den 
omgestaltades i början av 1900-talet.

Två av kyrkorna uppfördes under 1600-talet men 
fick sin nuvarande form under 1700-talet. En av dem är 
Gräsö kyrka, en liten tornlös timmerkyrka i Upplands 
kustband. Den andra är S:t Olai kyrka i centrala Norr
köping, en stor kyrka, som stilrestaurerades i slutet av 
1800-talet och ”återställdes” vid mitten av 1900-talet.

En av kyrkorna nyuppfördes vid mitten av 1700- 
talet, Lysviks kyrka vid Övre Fryken i Värmland. Den 
förändrades kring 1900 och genomgick en sorts åter

ställanderenovering på 1930-talet. Den åttonde kyrkan 
kan räknas till samma stilperiod, den nyklassicistiska. 
Det är Klockrike kyrka på i Östgötaslätten, som då 
ersatte en medeltida kyrka. Även den genomgick för
ändringar vid slutet av 1800-talet och sedan återstäl
lande-åtgärder mot mitten av 1900-talet.

Även Nås kyrka i Dalarna, också den vid Västerdal
älven, uppfördes under 1700-talet, men den omgestal
tades av bl.a. akustiska skäl helt och hållet invändigt 
på 1910-talet. Den tionde kyrkan, Forshaga kyrka i 
Värmlands bruksbygder, uppfördes kring 1920 enligt 
då gällande nationalromantiska stilideal.

Renoveringarna 1994-1999
Dessa kyrkor har alla genomgått olika typer av invän- 
diga renoveringsåtgärder under den aktuella undersök
ningsperioden 1994-1999. Några har också undergått 
utvändiga renoveringar, men detta har inte alls beak
tats här. Ett urval av andra kyrkor skulle ha kunnat 
ge ett något annat detaljresultat. De här undersökta 
kyrkorna kan trots detta anses peka på aktuella tenden
ser vid renoveringar av svenska kyrkobyggnader och de 
förändringar de därvid genomgår samt hur dessa för
ändringar påverkar kyrkornas kulturhistoriska värden.

I ärendemeningarna till de i denna undersökning 
aktuella kyrkorna används omväxlande ”invän- 
diga åtgärder”, ”renovering”, ”restaurering” 
m.m. Det råder en uppenbar oklarhet kring orden 
restaurera och renovera och de används ibland 
synonymt. Antikvarier, arkitekter, Riksantikvarie
ämbetet och olika antikvariska myndigheter tol
kar orden på olika sätt. Enligt Nationalencyklo- 
pedins ordbok betyder renovera ”bygga om 
(byggnad e.d.) med bevarande av den gamla 
karaktären” medan restaurera innebär ”återställa 
i (mer eller mindre) ursprungligt skick särskilt 
med avseende på byggnad, konstverk e.d.”. I 
denna undersökning används ordet renovera som 
en samlings benämning för de underhålls- och 
förändringsåtgärder, som genomförts i de här 
aktuella kyrkorna och ordet restaurera för de 
återställandeåtgärder, som tidigare varit vanliga.
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Tillstånd till de nu genomförda åtgärderna har 
församlingarna erhållit antingen från Riksantikvarie
ämbetet eller - efter 1 juli 1995 - från länsstyrelserna. 
Enligt de tillgängliga handlingarna har det endast i ett 
par fall hänt att de sökande fått avslag på föreslagna 
åtgärder, i dessa fall av Riksantikvarieämbetet. Det kan 
också på ett tidigt stadium i ett renoveringsärende ha 
funnits förslag och idéer, som redan från början avvi
sats av antikvariska myndigheter och som därför aldrig 
förts fram till formell ansökan eller beslut. Detta kan 
emellertid inte utläsas av det material, som funnits till 
förfogande.

I de undersökta kyrkorna har renoveringsprogram
men utarbetats av arkitekter eller andra konsulter, kon
servatorer o.d., beroende på de aktuella åtgärderna. 
Några av arkitekterna har varit lokalt verksamma med 
kyrkorenoveringar som en av sina specialiteter.

Renoveringsåtgärderna har huvudsakligen varit 
inriktade på underhålls- och konserveringsåtgärder 
medan andra varit mera genomgripande med större 
förändringar av liturgisk och praktisk art. Ingen kyrka 
är den andra lik, varför problemen är olika och beho
ven lösts på olika sätt. Trots olikheter i detaljerna kan 
många gemensamma drag tydligt konstateras.

Förändringar: orsaker och konsekvenser
Varför förändras kyrkorna? Vilka är de bakomliggande 
orsakerna? Vilka följder får förändringarna?

Ändrad liturgi
Trosuppfattningen har skiftat under århundradena och 
därmed sätten att uttrycka tron vid gudstjänst och 
andra kyrkliga förrättningar, det som i den nu gällande 
kyrkohandboken kallas ”kyrkliga handlingar”. Detta 
avspeglas tydligt i kyrkorummen, från medeltidens 
katolska kyrka med särskilt framhävande av mässan 
och helgonen, till 1500-talets protestantism med dess 
betoning på ordets förkunnelse, 1600-talets ortodoxi, 
1700-talets pietism och neologi, 1800-talets väckelse 
och det sena 1900-talets starkare tonvikt på nattvards- 
firandet. Gudstjänstlivet har styrts av Kyrkolagen och 
kyrkans handböcker, vilka avspeglat de rådande upp
fattningarna.

Många av de förändringar, som idag sker i kyrko
rummen, har sin bakgrund i den förändrade liturgi, 
som kommer till uttryck i Den svenska kyrkohand
boken från 1986. Bärande idéer i denna är delaktighet 
och kommunikation. Prästen och den gudstjänstfirande 
församlingen utgör tillsammans en helhet, som gemen
samt formar gudstjänsten, i stället för som tidigare en 
kommunikation enbart från prästen till församlingen. 
Kyrkohandboken lyfter fram möjligheten för prästen 
att leda ordets gudstjänst från en ambo i koret och 
nattvardens gudstjänst stående bakom altaret, vänd 
mot folket, dvs. ett altare versus populum. Altaret har 
fått starkare betydelse som måltidsbord vid nattvards- 
firandet.

Predikan har genomgått en liknande förändring, 
från en förkunnelse i den upphöjda predikstolen till 
en betraktelse från en flyttbar läspulpet på golvet, en 
ambo, varvid prästen befinner sig på samma nivå 
som gudstjänstbesökaren. Ambon representerar Ordets 
plats i dagens gudstjänst, altaret Bordets.

Det är idag - åtminstone i vissa stift — vanligare än 
tidigare med nattvardsgång. Nattvardsutdelandet sker 
numera inte alltid med knäfall vid altarringen utan kan 
utföras stående. I en sådan situation kan altarringen 
kännas överflödig.

Strävan mot delaktighet och kommunikation leder 
till att man från kyrkans sida bemödar sig om att få 
fler agerande under gudstjänsten, t.ex. lekmän vid text
läsning och utdelning av kommunionen, körmedverkan 
vid psalmsången m.m. Gemensamma processioner har 
blivit ett allt vanligare inslag. Även nya sedvänjor som 
”kyrkkaffe” i kyrkorummet efter gudstjänsten, nya 
aktiviteter m.m. är ett led i denna ambition. Också 
dopsederna förändras, men det berörs inte i denna 
undersökning.

Dessa liturgiskt betingade förändringar berör olika 
delar av kyrkorummet, oftast i koret eller främre delen 
av kyrkan men även utrymmet under orgelläktaren.

• Fristående altare
Som framgått av den statistiska genomgången i tidigare 
avsnitt berör många ärenden altarfrågor. I fem av de 
tio undersökta kyrkorna finns efter renoveringarna ett 
fristående altare, där frågan i tre av fallen växte fram 
först under renoveringens gång. I hälften av de berörda 
kyrkorna var en förändring av altaret således inte alls 
aktuell. Där finns inte något fristående altare utan 
endast det traditionella, placerat mot korväggen.

Fig. 21. Nytt fristående altare, nytt podium för altaruppsatsen och framflyttad 
altarring i Lysviks kyrka.
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Att få till stånd ett fristående altare kan vara svårt 
ur antikvarisk synpunkt och innebär ofta större eller 
mindre förändringar i en känslig och kulturhistoriskt 
viktig del av kyrkan, nämligen koret. I de nu under
sökta fallen löstes frågan på något av nedanstående 
sätt:

- det befintliga altaret lösgjordes
- det befintliga altaret togs bort och ersattes av ett 

nytt, traditionellt utformat altare
- det befintliga altaret behölls och ett nytt, fristående 

altarbord tillverkades, som placerades fritt i för
hållande till det befintliga altaret

Fig. 22. Ny delbar altarring i Malungs kyrka. Spåren efter den gamla altar
ringen syns i golvet.

• Altarring
Förändring av altaret leder oftast även till förändringar 
av altarringen. Även denna fråga kan vara svår att lösa 
ur antikvarisk synpunkt. En framflyttning av det befint
liga altaret innebär ofta att utrymmet till knäfallet blir 
för trångt. I de här undersökta kyrkorna berördes altar
ringen i tre fall, vilket ledde till följande åtgärder:

- altarringen flyttades
- altarringen delades i mindre delar (här fanns även 

andra motiv)
- altarringen togs bort och ersattes med en ny delbar

Om ett nytt fristående altare placeras utanför altar
ringen måste tillräckligt golvutrymme finnas där. Där 
detta inte finns måste större golvutrymme tillskapas. 
Detta kan leda till:

- bänkar tas bort i främre delen av kyrkan (också till 
denna åtgärd kan det finnas andra motiv)

• Ambo
Ambon, den flyttbara läspulpeten, har tagits i bruk i 
de flesta svenska kyrkor under de senaste decennierna. 
Ofta är de standardmässigt utförda och inte utformade 
speciellt för det kyrkorum, där de brukas. I alla de 
undersökta kyrkorna finns nu en ambo men i vilken

utsträckning de fanns redan före renoveringarna har 
inte gått att avgöra. De är lätta att placera och har nog 
i många fall bara ställts in i koret. Däremot har hälften 
av dem fått en för kyrkan anpassad utformning eller 
färgsättning i samband med den aktuella renoveringen.

• Körens ökade betydelse
Den körverksamhet vi idag är vana vid började växa 
fram på 1920- och 30-talen, i vissa fall ännu tidigare. 
Då stod kören företrädesvis på läktaren, vilket fortfa
rande var fallet i flera av de nu undersökta kyrkorna.
I två av dem har nya körgradänger installerats på läk
taren. Det ställs också ofta krav på särskilda rum för 
kören att öva i, något som genomförts i en av kyr
korna. Plats skall också finnas för körens kläder och 
noter. Dessa behov innebär:

- golvet på läktaren förändras
- bänkinredning på läktaren, ofta en äldre, tas bort
- ombyggnad/iordningställande av rum för kören
- behov av utrymmen för skåp

Som ett led i gudstjänstförnyelsen och ambitionen 
om integrering och kommunikation strävar präster 
och/eller organister nu allt oftare efter att kören ska 
finnas i koret. Detta innebär ofta behov av större för
ändringar:

- införskaffande av kororgel
- plats för kören att stå och sjunga men även sitta och 

delta i gudstjänsten
- förbättrad belysning för att läsa noter
- de främsta bänkarna tas bort (här finns även andra 

motiv)
- lösa stolar, antingen befintliga eller nya anpassade 

för kyrkan

Fig. 23. Flygel i Malungs kyrka, ett exempel på den sorts musikinstrument 
som nu finns i alla de undersökta kyrkorna.
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Bortsett från förbättrad belysning och dylika gene
rella åtgärder har plats beretts för kören i koret genom 
att bänkar tagits bort i främre delen av kyrkorummet 
i en av kyrkorna. Någon fast körplats iordningställdes 
dock inte i någon av kyrkorna, något som förekommit 
på andra håll. Möjligheter för kören att agera i koret 
fanns ändå i de studerade kyrkorna.

Tankarna om kororgel har funnits under några 
decenniers tid och kororglar har redan installerats i 
många kyrkor, där de i en del fall kommit att bli 
kyrkans huvudorgel. I två av de undersökta kyrkorna 
fanns redan en kororgel. Några nya installationer av 
kororgel var inte aktuella i de nu undersökta kyrkorna. 
Det kan vara svårt att bereda plats för dessa i regel 
stora objekt i de känsliga korpartierna och därför 
brukar placering av kororglar innebära svåra antikva
riska överväganden.

• Nya psalmer i viston
Den svenska psalmboken från 1986, där de första 325 
psalmerna är gemensamma för de flesta kristna kyrkor 
i Sverige, innehåller många nyskrivna psalmer. Utmär
kande för många av dem är det vismässiga draget. De 
kan karaktäriseras som kyrkovisor. Många är inte 
sångbara med orgeln som instrument utan behöver 
ackompanjeras av ett piano.

I alla de undersökta kyrkorna fanns ett piano eller 
en flygel. När dessa ställts in i respektive kyrka framgår 
inte men det kan generellt förmodas att det inte alltid 
- kanske t.o.m. sällan - ansökts om tillstånd för detta. 
De var i regel inte anpassade för kyrkorummet och 
avvek därför både i färg och utseende. Påtagliga är inte 
minst pianonas öppna baksidor, som ofta var vända ut 
mot kyrkorummen. I några kyrkor fanns även digitala 
instrument. Införskaffandet av dessa musikinstrument 
ledde till:

- korets utseende förändrades
- krav på jämn, relativt hög temperatur för att bibe

hålla instrumentets stämning

Förändring i användandet av kyrko
rummet
Inom kyrkan vill man idag ge utrymme för andra akti
viteter än enbart gudstjänster.

• Främre delen av kyrkorummet 
Koret är inte längre reserverat enbart för prästen utan 
det nya synsättet inom kyrkan har gjort att koret nu är 
öppet även för andra aktörer; barnsamlingar, körkon- 
serter, konserter, dramatiseringar m.m. För detta friare 
nyttjande krävs ofta större golvyta, vilket kan leda till:

- de främsta bänkarna tas bort, ofta ersatta med lösa 
stolar

- korgolvet utökas
- förbättrad belysning i koret och bättre högtalar- 

utrustning (här finns även andra motiv)

Dessa åtgärder hade alla i större eller mindre 
utsträckning genomförts i alla de undersökta kyrkorna.

Fig. 24. Tom golvyta efter borttagning av de främsta bänkarna. Malungs kyrka.

Fig. 25. Åtgärder som 
vidtagits i koren på 
de tio närmare under
sökta kyrkorna perioden 
1994-1999 eller tidi
gare.

altare, framflyttat fristående, flyttbart altarring, förändrad ambo plats för kören i kororgel
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Fig. 26. Ny lillkyrka anordnad i östra delen av 
södra sidoskeppet i Sd Olai kyrka, Norrköping.

• Ett rum i rummet
Kommunikation och delaktighet mellan präst och 
gudstjänstbesökare kan vara svår att få till stånd i ett 
stort kyrkorum, där många bänkar idag står tomma. 
Detta gäller inte minst de stora klassicistiska kyrko
rummen, som är byggda för att inrymma ett stort antal 
kyrkobesökare. Det har därför uppstått ett behov av 
att även i dessa kyrkor få till stånd mindre och mera 
intima utrymmen, där denna kontakt kan uppstå.

I tre av de tio undersöka kyrkorna hade ”lillkyrkor” 
inrättats. En var en stadskyrka, där ett sådant utrymme 
tillskapats i kyrkans främre del. En annan var en lands- 
ortskyrka, där utrymmet under läktaren använts för 
att lösa problemet. I dessa fall ledde anordnandet av 
”lillkyrka” till att:

Ljusbärare fanns i alla de undersökta kyrkorna. När 
de införskaffats till kyrkorna har inte framkommit. 
Åtminstone i en av kyrkorna tillkom dock ljusbäraren 
i samband med renoveringen. Ofta var de placerade 
i kyrkans bakre del, inte sällan under läktaren, men 
även andra platser kunde förekomma. Ljusbärarna kan 
vara standardutformade men även individuellt - ibland 
konstnärligt - utformade för sin kyrka.

Placering av ljusbärare kan innebära:

- bänkar tas bort
- viss gestaltningsmässig påverkan på kyrkorummet
- stearinfläckar på golv
- avsevärt ökad brandrisk

- bänkar togs bort eller disponerades om
- ny möblering och belysning
- kyrkorummet omgestaltades

• Enskild andakt
Samtidigt som det i den gällande kyrkohand
boken ges uttryck för en strävan efter ökad 
delaktighet och kommunikation i samband 
med gudstjänsten finns det en parallell ten
dens att kyrkorummet även ska användas 
för enskilt bruk och enskild andakt. Därvid 
har de ljusbärare, som idag finns i åtskilliga 
kyrkor, kommit att få en betydande roll. 
Genom att tända ett ljus för nära och anhö
riga inträder för kyrkobesökaren en stund av 
stillhet och möjlighet till eftertanke. Regel
rätta andaktsplatser för enskilda besökare har 
också anordnats på vissa håll, dock inte i de 
undersökta kyrkorna.

Fig. 27. Ny ljusbärare i form av en båt i Gräsö kyrka, belägen på en ö i Roslagen.
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• Nya begravningsseder
Vid kremering av avlidna tas vanligen avsked av den 
döde inne i kyrkan. Detta har tidigare varit utbrett i 
städerna men har blivit allt vanligare även på lands
bygden. Avskedstagandet sker medan kistan står kvar 
i kyrkans kor eller främre parti. För att kunna defilera 
runt kistan krävs ett visst utrymme. I de ibland trånga 
koren, i synnerhet i de små medeltida kyrkorna, kan 
detta möta svårigheter. Detta har i en av de aktuella 
kyrkorna framhållits som ett av argumenten för för
ändring. Denna nya sed kan därför leda till att:

- bänkar tas bort i främre delen av kyrkan
- altarringen förändras

• Kyrkkaffe
Det är numera vanligt att man samlas till kyrkkaffe 
efter gudstjänsten. För att inte förlora gudstjänstbesö
kare på vägen till församlingshemmet eller för att man 
helt enkelt saknar sådan samlingslokal i närheten, har 
det blivit vanligare att prästen vill att besökarna ska 
stanna till och samtala en stund i kyrkorummet över en 
kopp kaffe innan man skiljs åt. I två av de undersökta 
kyrkorna fanns exempel på detta, i båda fallen under 
läktaren. Åtgärder för att få till stånd utrymmen för 
dylik samvaro kan leda till att:

- pentry inreds i befintlig eller ny läktarunderbyggnad
- bänkar tas bort under läktaren
- möblering med bord och stolar införs
- kyrkorummet omgestaltas
- kyrkorummet sekulariseras

• Försäljning och utställningar
En företeelse, som i strikt mening kanske inte hör 
hemma under denna huvudrubrik men ändå bör berö

ras, är den försäljning av olika kyrkliga böcker, kyr- 
kovägledningar, vykort m.m., som allt oftare sker 
i kyrkan. Eftersom böckerna blivit fler har ofta spe
ciella bokbord införskaffats, emellanåt standardmässigt 
utförda men ibland - i samband med större invändiga 
renoveringar - utformade för den aktuella kyrkan. 
Detta har skett i fyra av de nu undersökta kyrkorna.

Bokborden kan vara placerade i vapenhusen men 
finns ofta inne i kyrkan under läktaren, i utrymmen 
där bänkar tagits bort. Här kan ibland även finnas 
mindre utställningar om kyrklig verksamhet. Detta kan 
ibland ge ett oroligt och profant inryck vid inträdet i 
kyrkorummet och också vara det sista man ser, då man 
lämnar kyrkan.

Dessa verksamheter leder till att:

- en ny, mer eller mindre anpassad möbel tillförs 
kyrkorummet

- skärmutställningar ställs upp tillfälligt
- kyrkorummet sekulariseras

Standardhöjande åtgärder
Vi är idag vana vid en ganska hög utrymmesstandard 
vad gäller boende, arbetsplatser och offentliga miljöer. 
Även den tekniska standarden är betydligt högre i det 
dagliga livet än för några decennier sedan. Detta har 
också påverkat kyrkorna.

• Praktiska behov av kompletterande lokaler 
Kyrkorna har i många fall kommit att utrustas med 
utrymmen för olika praktiska ändamål. Detta har 
pågått sedan mitten av 1900-talet och fortsätter allt
jämt. Tidigare var det ofta brudkammare men nu är det 
betydligt fler utrymmen: samlingsrum, vaktmästarrum, 
kapprum/kappupphängning, toalett/handikapptoalett, 

rum för kören, förrådsutrym- 
men för t.ex. de extrastolar som 
behövs för det flexibla kyrko
rummet, städutrymmen, pentry, 
vatten och avlopp för skötsel av 
blommor samt barnverksamhet/ 
barnhörna. Inte sällan byggs nu 
de utrymmen om, vilka iord
ningställdes vid föregående reno
vering.
Behovet av kapprum är en 
följd av den ökade värmekom
forten i kyrkorna. Det kan också 
bero på gudstjänstens föränd
rade karaktär. En mera hemlik 
atmosfär uppstår när besökarna

Fig. 28. Kaffebord med stolupplag och bok
bord under orgelläktaren ger en tillfällig 
karaktär åt denna del av kyrkorummet. 
Klockrike kyrka.
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tar av sig ytterkläderna. Att det iordningställs utrym
men för städutrustning är positivt ur antikvarisk syn
punkt, eftersom det underlättar städningen. En effektiv 
städning kan nämligen minska nedsmutsningen, vilket 
är gynnsamt för det långsiktiga underhållet.

Dessa behov av kompletterande lokaler löses ofta 
genom läktarunderbyggnader, vilka redan finns i 
många kyrkor. Tre av de undersökta kyrkorna hade 
redan någon form av läktarunderbyggnad före de nu 
aktuella renoveringarna. Två av dem byggdes nu om 
medan tre helt nya tillkom. Uppförandet av läktarun
derbyggnader kan få stora följder för kyrkorummet:

Fig. 29. Många inventarier för skilda ändamål 
trängs med varandra i kyrkorna. Bord för bro
schyrer och bok- och vykortsförsäljning finns 
i flertalet kyrkor. Specialbeställt bokbord i Vill- 
berga kyrka.

Fig. 30.1 sex av de tio 
kyrkorna har ett eller flera 
rum byggts in under läkta
ren. I de undersökta tio 
kyrkorna var det under 
perioden fråga om att i 
två fall bygga om befint
liga läktarunderbyggnader. □ 1994-1999

Btidigare
utfört

- bänkar tas bort
- kyrkans läktarparti omgestaltas
- ljusflödet i kyrkans bakre del förändras

läktarunderbyggnad utrymme för bokbord specialritat bokbord
kaffebord

Fig. 31. Handikapptoalett i ny läktarunderbyggnad i Klockrike kyrka. Fig. 32. Nytt pentry i S:t Olai kyrka i Norrköping.

24 Sex år i kyrkorna



Fig. 33. Modern teknik vinner inträde i kyrkorummen. Med halogenlampor 
och spotlights är det möjligt att åstadkomma effektfull och även scenisk 
belysning i de höga rummen. Spotlights i Malungs kyrka.

• Förbättring av belysning och ljud 
Ljuskronorna i kyrkorna är i allmänhet elektrifierade 
sedan början eller mitten av 1900-talet, även om 
undantag finns. I samband med renoveringar byts ofta 
hela det elektriska systemet ut som en ren säkerhetsåt
gärd. Samtidigt förbättras oftast belysningen, eftersom 
vi idag är vana vid ett helt annan ljus än förr. Högtalar
system finns i regel sedan några decennier tillbaka i de 
flesta kyrkor, men de byts ofta ut i samband med större 
renoveringar. Dessa tekniska förbättringar av framför 
allt ljuset gör att kyrkorummet med modern ljussätt
ning kan behandlas mera scenografiskt. Dylika åtgär
der utfördes i större eller mindre utsträckning i alla 
de undersökta kyrkorna, några betydligt mer, andra i 
begränsad omfattning.

Fig. 34. Manöverpulpeter för ljus och ljud är nya möbler, som bör anpassas 
till de sakrala rummen. Forshaga kyrka.

Reglagen för ljus och ljud samlas numera ofta i 
en s.k. manöverpulpet baktill i kyrkorummet, antingen 
bakom bänkarna eller inbyggt i den sista bänken. I 
sju av de tio kyrkorna har sådana installerats vid den 
senaste renoveringen. I några fall har de tillverkats av 
gavlarna till borttagna bänkar.

Dylika behov av bättre ljus och ljud leder till:

- förstärkande armaturer/halogenlampor i ljuskro
norna eller på kronlänkarna

- spotlights på olika håll i kyrkorummet, inte minst 
i koret

- kompletterande armaturer/lampetter på väggar
- högtalare installeras i tak och/eller på väggar
- ledningsdragning
- manöverpulpet
- bänkar tas bort för att lämna plats för manöverpul- 

pet/påverkan på bänkinredningen
- estetisk påverkan/omgestaltning av kyrkorummet

• Uppvärmning
Kyrkorna har haft uppvärmning sedan slutet av 
1800-talet. Inte sällan har redan några olika system 
som vedkaminer, högtrycksånga, vattenburen värme, 
oljeeldning eller olika elektriska system tjänat ut. Upp
värmning av kyrkan får ibland skador på inventarier 
och kalkmålningar som följd. Fem av de aktuella kyr
korna bytte värmeanläggningar i anslutning till renove
ringarna. Både elektriska och vattenburna system har 
inmonterats. Värmepumpar förekommer också, om än 
inte i de undersökta kyrkorna. De nu installerade vär
meanläggningarna valdes för att de med hjälp av olika 
styrsystem är mera energibesparande. Detta kan också 
innebära en förbättring för kyrkorummet och dess 
inventarier, jämfört med de äldre anläggningarna. Nya 
värmesystem medför:

Fig. 35. Väggradiatorer ur standardsortimentet kan tillsammans med andra 
tekniska och praktiska inventarier bidra till atttrivialisera kyrkorummet.
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- nya radiatorer
- ledningsdragning
- ingrepp i byggnadsstomme och puts
- påverkan på kyrkorummets klimat
- estetisk påverkan

Säkerhet och tillgänglighet
• Brand- och stöldlarm, säkerhet 
För att skydda kyrkobyggnaden och dess inventarier, 
som nattvardssilver, ljusstakar m.fl. kulturhistoriskt 
värdefulla föremål, mot brand och stöld installeras 
olika larmsystem i många kyrkor. Dessa gagnar även 
personalen. Larmutrustningarna är oftast relativt 
diskreta men syns ändå i kyrkorummen. Man instal
lerar också säkerhetsskåp, i de fall sådana inte redan 
finns. Installationen av dylika säkerhetssystem leder till:

- ledningsdragning
- ingrepp i stomme och puts
- fäst- och låsanordningar på inventarier
- viss estetisk påverkan i kyrkorummet
- omgestaltning av rum, i regel sakristia (ang. 

säkerhetsskåp)
På kyrkorna ställs också krav från olika myn

digheter, bl.a. från Räddningstjänsten, vad gäller 
antalet besökare i kyrka och på läktare, nödutgångs- 
skyltar, brandsläckare och anordnande av utrymnings- 
vägar. Skyltarna är väl synliga, vilket naturligtvis är 
meningen, men de är i regel inte utformade för just kyr
korum. Kraven på utrymningsvägar kan vara besvär
liga att lösa ur antikvarisk synpunkt. I två av kyrkorna 
har utrymningsväg från läktaren ordnats med hjälp av 
en hopfällbar metallstege. Säkerhetskraven leder till:

- estetisk påverkan på kyrkorummet
- begränsning av antalet besökare
- ingrepp i fönster, dörrar och byggnadsstomme 

för utrymningsvägar

• Arbetarskydd
Även från Yrkesinspektionen kan det komma krav på 
att förändra kyrkobyggnaden för att underlätta arbetet 
för kyrkvaktmästarna, organister m.fl. Det gäller t.ex. 
frågor om olämpliga arbetsställningar vid hantering av 
kistor, säkerhet vid byte av glödlampor i högt sittande 
kronor, risk för fall vid vistelse på läktare med för låga 
läktarbarriärer m.m. Dylika krav kan innebära:

- nivåskillnader jämnas ut för transport av 
kistor, t.ex. uppförande av ramper

- maskinellt hissbara ljuskronor
- förhöjning av läktarbarriärer
- lämpliga anordningar för städning
- personaltoaletter

Fig. 36. Säkerhetsskyltar är inte utformade för känsliga miljöer. Frågan kan 
ställas om det inte går att varsammare tillgodose säkerhetsaspekter i den 
kyrkliga miljön än vad denna skylt visar.

Fig. 37. Av arbetarskyddsskäl krävs förhöjt räcke på läktarbarriären. Detta 
har fått en diskret utfomning och det är inte särskilt påfallande i sitt undan
skymda läge. Nås kyrka.
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Fig. 38. Handikappramp i S:t Olai kyrka, 
Norrköping.

• Handikappanpassning
Det finns en strävan och ett krav att göra kyrkorna 
tillgängliga för alla, även rörelsehindrade. I fyra av
de aktuella kyrkorna utfördes olika större och mindre Fig. 3g Texti|skäp #r |iggande förvaring Sakrjstian . vjl|berga kyrka
åtgärder för att öka tillgängligheten, t.ex. 
anläggande av handikappramp - i ett fall 
både ut- och invändigt - samt anordnande av 
handikapptoalett. Dylika tillgänglighetskrav 
kan leda till att:

- ramper anläggs
- läktarunderbyggnader
- ingrepp i byggnadsstomme, golv och mur

verk
- estetisk påverkan
- kyrkorum omgestaltas

• Textilförvaring
Kyrkorna har nästan alltid äldre, ömtåliga 
textilier men även många yngre av hög konst
närlig kvalitet. Upplysningsverksamheten om 
fördelarna av liggande förvaring av textilier 
har fått stor genomslagskraft. I sju av de 
nu aktuella kyrkorna har antingen helt nya 
dylika textilskåp införskaffats - i något fall 
i kombination med ombyggnad av befintliga 
skåp - eller befintliga sådana ombyggts. Att 
dessa textilskåp installerats i så många kyrkor 
kan ha ett visst samband med att försam
lingarna beviljats kyrkobyggnadsbidrag för 
dem. Installation av textilskåp leder till att:

- rum, i regel sakristia, omgestaltas
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Estetiska värderingar
• Nya stilideal

En betydande faktor vid åtskilliga förändringar i 
ett kyrkorum hänger samman med nya stilideal. Att 
smaken och värderingarna kontinuerligt förändras 
känner vi alla till. Detta är uppenbart vid de flesta 
ombyggnadsarbeten, inte bara i kyrkobyggnader. I 
regel är det närmast föregående generations värde
ringar och insatser som bedöms ha ringa värde och 
utsätts för förändringar medan det som generationen 
dessförinnan genomfört värderas mera positivt. Detta 
kan tydligt utläsas i kyrkorna. Det var mycket påtagligt 
vid de tidigare nämnda stil- och återställanderenove
ringarna men tendenserna är liknande idag. Detta kan 
lite drastiskt benämnas ”lustfyllda fadersmord”. Att 
dessa ändrade stilideal får sådant genomslag hänger 
säkert samman med att kyrkorna i regel renoveras med 
30-40 års intervaller, en lagom lång tid för att mycket 
ska ha blivit omodernt.

Dessa tendenser kan även konstateras i några av 
de nu undersökta kyrkorna. Fyra av dem genomgick 
renoveringar under 1970-talet. Tre av dem har nu åter 
förändrats i större eller mindre utsträckning. Såväl för
samlingar som arkitekter vill vara ”i takt med tiden”. 
Ändringar av denna typ kan vara mer eller mindre 
omgestaltande och kan innebära t.ex.:

- föregående renoverings installationer och lösningar 
byggs om

- inventarier, måleri o.dyl. tas bort/återtas
- kyrkorum och inredning som bänkar, läktarbarriär, 

orgel m.m. får ny färgsättning
- uttryck för föregående generations värderingar tas 

bort

Denna typ av ständiga omprövningar och nedvärde
ringar av föregående generations insatser leder ofta till 
större åtgärder än vad som egentligen är motiverat 
av rent underhållsmässiga skäl. Ju ”modernare” en 
interiör görs, desto större är risken att den vid nästa 
renovering uppfattas som ”omodern” och då återigen 
omprövas, vilket kan leda till att mycket då åter ska 
förnyas med ökade kostnader för församlingarna som 
följd. Därför är det viktigt att respektera även det som 
ligger nära i tiden men också att utforma det nya med 
så hög kvalitet att det står sig även vid nästa större 
renovering.

Återställandetendenser kan iakttas även idag. I flera 
fall har man i de undersökta kyrkorna återtagit bort
flyttade föremål, tagit fram övermålade väggdekoratio
ner, återgått till äldre färgsättningar eller haft dem som 
utgångspunkt.

Fig. 40. Läktarunderbyggnaden från 1972 i Lysviks kyrka ersattes med en 
helt ny 1998 där ljusföringen i långhusets bakre del har åstadkommits med 
fönsteröppningar mot långhuset i ett aktuellt formspråk. Hur kommer man 
att ställa sig till denna lösning vid nästa renovering?

Fig. 41. Den övermålade bröstpa
nelen har åter blivit framtagen och 
psalmnummertavlan återtagen vid 
senaste renoveringen i Forshaga 
kyrka.
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Fig. 42. Ambitiöst bevarad "nävamålning" på bänkar i Nås kyrka.

Underhållsåtgärder

• Traditionella material och patina 
I den fördjupade undersökningen har koncentrationen 
legat på de förändringar, som sker i kyrkorummen 
och de konsekvenser dessa har för kyrkornas kultur
historiska värden. De samtidigt genomförda under
hållsåtgärderna eller deras konsekvenser på lång sikt 
har inte aktivt studerats. Det är dock några företeelser, 
som varit uppenbara och som bör tas med som ett 
resultat av denna undersökning. Det gäller materialfrå
gor och synen på ytskikt och patina.

Det har varit slående att traditionella material som 
kalkbruk, kalkfärg blandad på platsen och linoljefärg 
angetts i handlingarna. I ett fall t.o.m. bortskrapades 
felaktig färgtyp på väggarna av konservator och den 
ursprungliga kalkade väggytan togs fram. Detta är 
mycket positivt och glädjande ur antikvarisk synpunkt.

I hälften av kyrkorna har vissa delar av de befintliga 
ytskikten bevarats mer eller mindre orörda utan

ommålning, på inredningar som bänkar, läktarbarriärer 
o.dyl. I ett fall bevarades bänkfärgen i princip intakt, 
trots att den var sliten. I de övriga fyra kyrkorna utför
des endast begränsade bättringar eller ommålning av de 
delar, som ur teknisk synpunkt bedömdes vara alltför 
dåliga.

Alla trägolv i de undersökta kyrkorna hade lagts 
in under de senaste ca 50-100 åren och utgjordes av 
smala bräder, vilka tidigare lackats för att bli lättare att 
underhålla. Det är slående att dessa golv nu slipats och 
gjorts till s.k. skurgolv, i några fall behandlade med olja 
medan resten såpskurades på traditionellt sätt. I ett fall 
byttes de smala bräderna ut mot golvbräder av äldre 
typ. I en kyrka målades golvet under bänkarna med 
oljefärg så som det varit behandlat tidigare.

• Konservator såtgärder
Det har också varit pafallande att konserveringsåtgär- 
der utförts vid renoveringarna i samtliga de nu aktuella 
tio kyrkorna. Generellt innebär konservering av före
mål ett bibehållande av original och originalskikt. I 
hälften av kyrkorna utförde konservatorer åtgärder 
både på tak och/eller väggar men också på inredningen 
med dess olika inventarier. I resterande kyrkor arbetade 
konservatorerna enbart med inventarierna. I två av 
kyrkorna utarbetade konservatorerna väsentliga delar 
av arbetsprogrammen. I ytterligare en kyrka svarade 
konservatorn för programmet för en betydande del av 
inredningen. Endast i ett fall avstod en församling av 
kostnadsskäl från att låta utföra en konservatorsåtgärd 
även om konservatorn åtgärdade andra föremål i den 
kyrkan. Det konstaterades också att det i flera fall 
skedde omkonservering av tidigare konserverade före
mål och interiörer. Vid några tillfällen omprövades tidi
gare använda metoder eller åtgärder.

Fig. 43.1 Villberga kyrka har såväl 
väggar och valv som fasta inventa
rier rengjorts och bättrats av kon
servator vid senaste renoveringen 
av kyrkan.
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Konsekvenser för det kulturhistoriska värdet

Allmänt om renoveringar utifrån de tio 
undersökta kyrkorna

kan leda till mera omfattande förändringar än vad 
kyrkorådet från början kanske tänkt sig.

tycks ha varit fallet i en av de 
undersökta kyrkorna.
Arkitektens roll är betydande. I 
de undersökta kyrkorna är några 
olika arkitekter företrädda. Några 
är mera inriktade på underhålls
åtgärder med hänsyn till de befint
liga förhållandena, andra har en 
mera förnyande och omgestal
tande inställning. Arkitekterna 
kan påverka det beslutande kyrko
rådet i en bestämd riktning. Det

Fig. 44. Nås kyrka omgestaltades invändigt på 
1910-talet med en ny helgjuten interiör där 
delar av den äldre inredningen bevarades. Vid 
renoveringen 1995 lösgjordes altaret och flyt
tades framåt och ett nytt podium gjordes åt 
altartavlan. Detta nya arrangemang har ändrat 
karaktären på altarpartiet.

Som generell slutsats utifrån de undersökta kyrkorna 
kan sägas att den stora förändringsfaktorn i de svenska 
kyrkorummen idag är den förnyelse av gudstjänsten, 
som kommit till uttryck i kyrkohandboken från 1986. 
Synen på delaktighet och kommunikation mellan präst 
och församling leder även till förändringar i kyrkorum
met. I vissa stift har dessa tankar slagit igenom starkare 
än i andra. Förändringsbenägenheten förefaller också 
variera i stiften, bl.a. beroende på den rådande kyrkliga 
uppfattningen. Biskopsvisitationer tycks spela en viss 
roll för önskemålen om förändringar.

Kyrkoråd och präster har en stor roll vid genom
förandet av en kyrkas renovering. I de fall förändringar 
av liturgisk art kommit till stånd tycks prästerna ha 
varit pådrivande. I kyrkoråden finns ofta olika åsikter 
företrädda; några är mera inriktade på ett förändrings
arbete, andra står för en mera traditionell linje. Inte 
sällan kan en pådrivande präst och några drivande 
personer i kyrkorådet genomföra större förändringar 
än vad flertalet egentligen önskat sig, inte minst i 
församlingen. Det händer också att en präst driver 
genom en större förändring och sedan försvinner efter 
några år, medan församlingen har 
kvar sin förändrade interiör. Detta

Vad händer med de kulturhistoriska 
värdena?
I föregående avsnitt har en rad olika förändringsorsa- 
ker redovisats. Vissa av dessa leder till åtgärder som 
har en mera begränsad effekt på delar av kyrkorummet 
eller inredningen medan andra samverkar till stora 
förändringar. De delar av kyrkornas interiörer som 
främst berörs - exteriörerna förändras inte alls i samma 
utsträckning - är altaret, altarringen, koret och främre 
delen av kyrkan, bänkinredningen samt partiet under 
läktaren. Även kyrkorummet som helhet påverkas.
Man kan konstatera att det är frågan om generella 
trender, som i enskildheter påverkar så gott som alla 
kyrkor.

• Konsekvenser för altare 
Altaret har en central roll i kyrkorummet och utgör 
medelpunkt för de liturgiska handlingarna. Altaret har 
utformats på olika sätt vid skilda tidpunkter. Under 
medeltiden fanns ofta ett högaltare och två sidoaltaren, 
efter reformationen endast ett altare. På detta har i
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Fig. 45. När altaret i Nås kyrka flyttades 
fram, förändrades också altarringen. Den 
anslöt tidigare mot kon/äggen på tra
ditionellt sätt. Nu kortades altarringen 
och delades i tre sektioner. I praktiken 
används nu bara de två yttre partierna 
medan mittpartiet under största delen av 
kyrkoåret är undanställt. Att det kulturhis
toriska värdet påverkats är uppenbart.

regel stått en altaruppsats eller 
annan altarprydnad. De med
eltida altarna med altarskiva 
av sten var alltid murade 
medan yngre altare oftast är 
av trä, ibland påkostade men 
tidvis enkla och osmyckade.
För att få till stånd ett 
altare för mässa ”versus 
populum” kan - som vi sett 
tidigare - olika metoder till
gripas; flytta ut det befintliga altaret, göra ett nytt 
altare eller komplettera det befintliga altaret med ett 
nytt flyttbart.

Genom att flytta ut altaret bryter man sambandet 
mellan altarprydnad och altare. I vissa fall kan det röra 
sig om enheter, som tillkommit samtidigt. I andra fall 
kan de ha förts in i kyrkorummet vid olika tillfällen. 
Altaret och altarprydnaden kan ha haft denna utform
ning under några hundra års tid. En genomtänkt kom
position rubbas, hela korväggen paverkas och därmed 
kyrkorummet. Beroende på proportioner och mått kan 
effekten bli mer eller mindre störande. En ny sockel för 
altaruppsatsen måste ofta tillverkas.

Om altaret flyttas ut, med få eller inga ingrepp i 
själva altaret, innebär detta att det befintliga altaret 
som föremål med sin historia bevaras, även om det 
direkta sambandet med altaruppsatsen/altarprydnaden 
är bruten. Görs ett helt nytt altare måste även det 
gamla bevaras, men det sker ofta genom att det ställs 
undan i något förråd. Det gamla altaret som föremål i 
kyrkorummet har däremot gått förlorat.

Båda dessa lösningar med ett framflyttat altare leder 
i sin tur oftast till ytterligare förändringar. Ibland kan 
man klara sig med att altarringen skjuts fram, i andra 
fall krävs mera genomgripande åtgärder.

• Konsekvenser för altarring 
Altarringarna hör till de inventarier, som införlivades 
i de svenska kyrkorummen efter reformationen. Till 
formen kan de vara runda, fyrkantiga eller lätt 
svängda. Äldre altarringar är vanligen slutna medan de 
yngre är öppna. Traditionellt ansluter de mot korväg
gen och har små öppningsbara dörrar närmast altaret. 
Deras uppgift är att möjliggöra en knäfallande ställ
ning vid nattvardens utdelande. Därtill har de kommit 
att få ett betydande arkitektoniskt och gestaltnings-

mässigt värde i kyrkorummen. Ofta utgör de en enhet 
tillsammans med övriga delar av den fasta inredningen, 
t.ex. läktarbarriären. Under några decennier har altar
ringarna upplevts hindrande och försvårat nyttjandet 
av koret. Man har velat ha flexibla altarringar, varför 
många uppdelats i mindre sektioner eller nygjorts.

I samband med att ett fast altare flyttas fram berörs 
också altarringen. Det kan bli för trångt och altar
ringen måste därför flyttas eller förändras på annat 
sätt. För dagens nattvardsfirande är inte heller altar
ringarna alltid nödvändiga längre. De kan också upple
vas som ett hinder i kontakten med det framflyttade 
altaret. Även vid processioner kan altarringarna upp
fattas hindrande.

När en altarring förändras eller förnyas påverkas 
hela korpartiet och väsentliga kulturhistoriska värden 
berörs. Den helhet, som altarringen utgör tillsammans 
med altare och altarprydnad, bryts. I de fall altarringen 
är utformad som en del i en enhetligt gestaltad inred
ning innebär ett byte av altarring ett avsevärt brott mot 
helheten. Altarringarna har också rumsskapande egen
skaper. Altarringarna berättar också om tidigare sätt 
att utdela nattvard och har därför liturgisk-historiska 
värden. I de fall en altarring delas upp i sektioner görs 
ingrepp i själva altarringen som föremål, varför den 
kan åsamkas betydande skador.

• Konsekvenser för kor och främre delen av kyrkan 
Koret är kyrkorummets mest centrala del. Här är alta
ret placerat och här är gudstjänstens centrum. Som 
framgått tidigare hör koret och främre delen av kyrkan 
till de delar, där det sker flest förändringar i dagens 
kyrkobyggnad.

Några allmänna tendenser kan tydligt konstateras. 
Omvandlingarna av altare och knäfall har behandlats 
ovan. Bänkar tas bort för att ge plats åt de nya guds
tjänstformerna och de nya aktiviteter, som idag sker
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fig. 46. Här ser man samlat exempel på 
de omdaningar som nu sker i koren; för
ändring av altare och altarring, borttag- 
ning av bänkar, tillskott med kororgel, 
ambo, piano, lösa stolar m.m. Koret har 
fått en ny karaktär anpassad till nya guds
tjänstformer. Lysviks kyrka.

De nya föremål, som till
förs koret eller främre delen 
av kyrkan, är inte alltid 
anpassade för ett kyrkorum 
och vissa av dessa nytillskott 
som pianon, standardstolar 
o.dyl. kan medverka till att 
trivialisera koret och göra 
det mindre värdigt. Dessa för 
moderna gudstjänster inrät
tade kor kan därmed ha för
lorat bl.a. liturgisk-historiska, 
arkitektoniska, gestaltnings- 
mässiga och estetiska värden.

i kyrkorummen. Avsikten är att göra golvutrymmet 
större. Det fylls i stället med nya föremål. Liturgiskt 
betingade är ambo och kororgel men även annan inred
ning kan förekomma, dock inte i de nu undersökta 
kyrkorna. Det kan vara sedilium (sittplats för tjänstgö
rande präst/präster) och kredensbord (ett mindre bord 
för beredandet av nattvardsgåvorna). Dit hör också 
piano, ibland i stället en flygel. Digitala pianon kan 
också förekomma. Sittplatser bereds för alla agerande i 
gudstjänsten. Framför de främsta bänkarna står därför 
ofta lösa stolar, ibland specialritade för den aktuella 
kyrkan men ofta standardstolar av något slag. I taket 
hänger högtalare och på väggarna eller i valven - i så 
undanskymda lägen som möjligt - finns strålkastare.

Till denna förändring i kyrkorummets främre parti 
hör också att predikstolen inte längre används, sedan 
ambon kommit att ersätta den vid textläsning och 
predikan. Predikstolarna introducerades med reforma
tionen, då det talade ordet och predikan av det 
rena evangeliet betonades. Predikstolarna blev därför 
mycket viktiga inventarier, vars praktiska funktion var 
att menigheten skulle se och höra prästen så tydligt 
som möjligt. De fick en symbolmättad och påkostad 
konstnärlig utsmyckning och ibland ingår de i en enhet
lig inredning. Predikstolarna tas visserligen inte bort 
ur kyrkorummen men de håller på att förlora sin bety
delse. Från akustisk synpunkt behövs de inte längre 
sedan de moderna högtalarsystemen vunnit inträde i 
kyrkorna.

• Konsekvenser för bänkinredningar 
Även bänkinredningarna kom med reformationen. 
Äldre bänkinredningar var alltid slutna och tätt place
rade för att rymma alla gudstjänstbesökare. De var 
numrerade och platserna var fasta. Männens plats var 
på den södra sidan medan kvinnorna satt på norra. I de 
kyrkor, där predikstolarna var placerade ett stycke ner i 
kyrkorummet, fanns s.k. vändbänkar.

De slutna bänkinredningarna ersattes mot slutet av 
1800-talet med nya öppna bänkar, ofta i samband 
med de då pågående stilrestaureringarna. Bänkplat
serna blev fria, vilket uppfattades som en befrielse från 
det gamla ståndssamhället. I den mån äldre kvarva
rande bänkar behölls byggdes de ofta om i rygg och 
sits för att bli bekvämare. Fielt intakta äldre bänk
inredningar är ovanliga. Vid de på återställande inrik
tade restaureringarna under 1930-1960-talen återska
pades ofta slutna bänkinredningar. Ibland utformades 
de med kvarvarande bänkdörrar som förebild. Många 
1800-talsbänkar försvann därmed.

Bänkarna vittnar om de tidigare stora besöksska- 
rorna i kyrkorna, då varje utrymme måste fyllas med 
bänkar för att alla skulle få plats. De stora nybyggda 
klassicistiska kyrkorna under 1700-talets andra hälft 
och 1800-talets första hälft fylldes med bänkar, från 
koret i öster till bakre väggen i väster. För att få plats 
med alla besökare kunde det byggas stora läktare i kyr
korna. Även i koret kunde bänkar placeras. När slutna 
bänkkvarter återskapades på 1930-50-talen fortsatte
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Fig. 47. Godegårds medeltida 
kyrka byggdes till under 
1700-talet för att rymma en 
ökande befolkning. Både det 
medeltida långhuset och den nya 
korsarmen, som blev långhus 
efter ombyggnaden, fylldes med 
bänkar. Den nuvarande bänkin
redningen som tillkom vid en 
invändig renovering 1912 vittnar 
om detta.

förekommit. Många äldre läktare har försvunnit redan 
tidigare, t.ex. i början av 1900-talet, när de inte längre 
behövdes för det minskande antalet kyrkobesökare.

Ända sedan mitten av 1900-talet har i många kyrkor 
utrymmen byggts in under läktarna, inte minst i de 
klassicistiska kyrkorummen. Kyrkorna har genom till
komsten av dessa nya utrymmen fått ett antal praktiska 
behov tillgodosedda. Man kan kanske sammanfatta det 
som olika standardhöjande åtgärder. Detta har innebu
rit att allt färre kyrkorum av denna typ har kvar orörda 
partier under läktarna.

En nyare företeelse, som dock inte förekommit i de 
nu undersökta kyrkorna, är att inrätta ett av utrym
mena under läktaren till sakristia, varifrån de i guds
tjänsten agerande går i gemensam procession till koret. 
Detta är ett led i gudstjänstförnyelsen och dess strävan 
efter delaktighet.

man i regel med samma 
möblering som tidigare 
med golvet mer eller 
mindre fyllt av bänkar.

I takt med att guds
tjänstbesökarna minskat 
under hela 1900-talet har 
också behovet av sittplat
ser blivit mindre. Under 
några decenniers tid har 
antalet bänkar reducerats 
i många kyrkor, främst 
baktill under läktaren 
men även framtill mot koret. Enligt de nu studerade 
kyrkorna fortsätter denna tendens obruten.

Att församlingarna vinner plats för andra aktivite
ter och verksamheter är uppenbart. Vad är det man 
då man förlorar? Ofta ersätts de bänkar, som tas bort 
i kyrkans främre del, av lösa stolar. Dessa är inte 
alltid formgivna för kyrkorummet utan kan ha ett 
standardmässigt utförande. De bryter kyrkorummets 
karaktär och den fasta symmetri, som bänkkvarter 
ger.

Bänkarna i sig kan vara värdefulla som en del i en 
genomtänkt och enhetlig inredning, även om de är 
av senare datum. Bänkarna har en arkitektonisk och 
rumsgestaltande betydelse och de utgör en betydande 
beståndsdel i ett kyrkorum. De kan ofta ha hög hant
verksmässig kvalitet. Äldre bänkar med numrerade 
dörrar berättar om det gamla klassamhället. Bänkar 
från 1800-talets slut är inte längre så vanliga och kan 
därmed ha ett egenvärde. Då bänkar tas bort kan 
således flera olika kulturhistoriska värden påverkas.

• Konsekvenser under läktare och av läktarunder- 
byggnader
Även partiet längst bak i kyrkan, under läktaren, 
är underkastat större förändringar. Läktare kan även 
finnas i korsarmar, varför även dessa är utsatta för ett 
liknande förändringstryck.

Läktare har i kyrkorna tillkommit av tva skäl, dels 
för att hjälpa till att rymma det stora antalet kyrko
besökare, dels för att hysa orgeln. Ibland förenades 
båda dessa syften. Läktarna kan vara stora, särskilt 
i de stora klassicistiska kyrkorummen, och där bäras 
upp av en skog av pelare. Dubbla läktare har ibland

Fig. 48. Exempel på den typ av aktivitet, som nu gärna placeras under 
läktarna i stället för bänkar är barnhörnan. Den för med sig behov av nya 
möbler och inventarier som kan kännas främmande i den sakrala miljön. 
S:t Olai kyrka, Norrköping.
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Läktarunderbyggnader innebär avsevärda föränd
ringar i ett kyrkorum. Beroende på hur kyrkan är 
utformad och hur stora underbyggnaderna är kan 
ljusföringen i kyrkans bakre del väsentligt förändras 
genom att de bakre fönstren kommer att ingå i de nya 
utrymmena. Läktarunderbyggnader innebär också att 
läktarens egenskap av ett från golvytan upplyft och på 
pelare buret - och därmed svävande - rum försvinner.

Tendensen att ta bort bänkar under läktarna har 
funnits under de senaste decennierna. Detta har inte 
bara skett i samband med tillkomsten av läktarunder
byggnader utan enstaka bänkar har inte sällan tagits 
bort separat för att vinna utrymme eller för att få 
kyrkobesökarna att sätta sig längre fram i kyrkan.

Detta tomma utrymme fylls nu allt oftare av ny 
inredning och nya föremål. Det är ljusbärare, manö- 
verpulpeter för att styra den alltmer avancerade tek
niska utrustningen för ljud och ljus, bokbord för för
säljning av kyrkliga böcker, utställningar, de extra- 
stolar som behövs i det flexibla kyrkorummet, barn
möbler, kaffebord m.m. Det blir lätt rörigt och kan 
ge ett oordnat intryck, både vid inträdet i kyrkorum
met och då man lämnar det med dessa synintryck på 
näthinnan. Flera av dessa nytillskott bidrar också till 
en profanering av kyrkorummet.

• Konsekvenser av tekniska installationer, byggnads- 
stomme, ytskikt
Installationerna av all ny teknik, som nu sker i kyr
korna, har också vissa följder och konsekvenser. En 
del är påtagliga som högtalare, strålkastare och radia
torer, andra syns inte utan är dolda på olika sätt.

För att denna teknik ska fungera sker en ganska 
omfattande ledningsdragning i samband med de större 
invändiga renoveringar, som också omfattar förnyelse 
och komplettering av de tekniska systemen. De befint

liga ledningarna för elektricitet och värmesystem räcker 
inte till utan de måste utökas väsentligt för all den nya 
tekniken och de nya styrsystemen. Inte minst för belys
ningen kan det behövas förhållandevis mycket ledningar. 
Dessa ska dras fram på olika håll i kyrkorummet men 
ibland också till andra utrymmen som läktare, sakristia, 
vapenhus, vind, källare m.m.

I flera av kyrkorna har också ljuskronorna gjorts 
maskinellt hissbara för att underlätta arbetet för kyrk- 
vaktmästarna att byta glödlampor, stearinljus o.dyl. i 
kronorna. Detta leder också till ledningsdragning och 
installationer med hissmotorer på kyrkvindarna. Frågan 
är om det också kan leda till en ökad brandrisk.

Äldre ledningsdragningar kan ha utförts på ett för 
byggnadsstommen mindre skonsamt sätt med håltag
ningar av olika slag. Hur detta genomförts i de nu 
aktuella kyrkorna kan inte med säkerhet beläggas av 
det tillgängliga underlagsmaterialet. I några fall har led
ningarna lagts i golv, antingen i samband med byte 
av golvmaterial eller vid lokal upptagning av golvet. I 
andra fall har ledningarna dragits längs väggarna vid 
golvet och sedan dolts av en ny golvsockel, en instal
lationssockel.

All denna ledningsdragning innebär att byggnads
stommen på olika sätt belastas med främmande mate
rial. Vid ingrepp i stommen sker åverkan på själva bygg
naden. I de fall ledningar huvudsakligen förläggs utanpå 
byggnadsstommen sker inga ingrepp. Däremot kan nya 
installationsocklar utöva en större eller mindre estetisk 
påverkan på kyrkorummet.

Förbättring av belysningen och ljudet genom olika 
förstärkande armaturer och högtalare innebär en påver
kan av kyrkobyggnadens arkitektoniska värden. Malm
kronor och ibland även kristallkronor är traditionella 
i kyrkorum liksom ljusplåtar på väggarna. Förändring

Fig. 49. Installationssocklar 
är ett sätt att dölja den led
ningsdragning som blir en 
följd av alla nya tekniska 
installationer. De kan också 
innebära en estetisk påver
kan. Klockrike kyrka.
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Fig. 50. Vilken stämning för
medlar inte denna kyrkbänk 
som fått behålla sin patina vid 
renoveringen av Malungs kyrka.

av belysningen har i några av de undersökta kyrkorna 
inneburit en fortsättning på denna traditionella linje. I 
andra fall har helt moderna tillskott tillkommit, vilka 
innebär en förändring av de gestaltningsmässiga och 
estetiska värdena.

Installationer för värmesystem påverkar också kyr
kobyggnadens kulturhistoriska värden, dels direkt 
genom själva installationen men inte minst indirekt 
genom att den förändrar luftfuktigheten i kyrkorum
men. Äldre system har också påverkat interiörerna, 
t.ex. eldning i vedkaminer, som hade till följd att kyr
kornas interiörer snabbt sotades ner.

Värmeinstallationerna har i de undersökta kyrkorna 
bestått antingen av någon form av radiatorer på väg
garna eller bänkvärmare fastsatta under bänkarna, ofta 
både- och. Det har rört sig om både elektriska och 
vattenburna system, med mer eller mindre förfinade 
styrsystem för att reglera värmen på ett för försam
lingen effektivt sätt. Den påverkan själva installatio
nerna utövar gäller dels ingrepp i själva stommen - 
golv, väggar eller bänkar — dels en inte oväsentlig este
tisk inverkan på kyrkorummet som sådant med de 
moderna väggradiatorerna.

Sedan flera decennier uppvärms kyrkorummen mer 
kontinuerligt än förr genom modern centralvärme. 
Kraven från dem som använder kyrkorummet regel
bundet - anställda, besökare av olika slag m.m. - kan 
leda till en konstant ganska hög värme. Användandet 
av pianon, moderna orglar o.dyl. kan också få denna 
följd. Speciellt på vintern leder denna uppvärmning 
till en mycket låg luftfuktighet, vilket har en markant 
uttorkande effekt på inredning och inventarier med 
bl.a. sprickbildning och färgbortfall som följd. Kon
sekvenserna vid en kontinuerlig och hög värme och 
en därmed sammanhängande låg luftfuktighet kan bli 
avsevärda genom att originalskikt försvinner på grund 
av torkskador.

När det gäller underhållsåtgärder har det framhållits 
tidigare i rapporten att det är markant att man tydligt 
strävat efter att använda traditionella material och 
metoder i de undersökta kyrkorna. Att man i några 
fall också valt att behålla befintliga färgskikt, fastän 
de varit slitna, vittnar om en ökad medvetenhet om 
materialhistoriska värden men även om respekt för 
originalen, dvs. de värderingar och tänkesätt dessa ger 
uttryck för.
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Avslutande reflektioner av Örebro läns museum

Sedan 1930-talet har länsmuseerna handlagt ärenden 
rörande kyrkobyggnader, först på uppdrag av Riks
antikvarieämbetet, sedan 1 juli 1995 på uppdrag av 
länsstyrelserna. På länsmuseerna finns därför långvarig 
antikvarisk erfarenhet av kyrkorenoveringar. Dessa 
erfarenheter är emellertid oftast begränsade till det 
egna länet. Det var därför mycket stimulerande för 
Örebro läns museum att sensommaren 2000 tillfrågas 
av Riksantikvarieämbetet om att delta i det projekt 
angående kulturmiljöövervakning, som ämbetet avsåg 
att utföra för att följa vilka åtgärder som gjorts i 
Svenska kyrkans kyrkobyggnader under senare delen 
av 1990-talet.

Örebro läns museums uppdrag kom att innebära en 
djupundersökning av tio kyrkor i fyra län i Mellan
sverige. Det var intressant att ta del av kyrkorenove
ringar i dessa angränsande län, att studera kyrkor med 
en annan historia och se vilka lösningar som valts i 
de olika länen och de olika kyrkorna. Därvid bekräf
tades den bild man på Örebro läns museum erhållit 
av kyrkorenoveringar i det egna länet samtidigt som 
det också konstaterades att det förekom andra behov, 
utvägar och metoder i de övriga länen.

Helt allmänt kan man säga att det idag är fyra prin
ciper, som genomsyrar den antikvariska prövningen vid 
handläggningen av de kyrkliga kulturminnena:

- respekt för originalet
- reversibla åtgärder
- traditionella material och metoder
- krav på kvalitet i material och utförande

Att kyrkobyggnaderna är föremål för åtskilliga 
större och mindre åtgärder framgår tydligt av denna 
undersökning. De nya gudstjänstformerna med föränd
rad liturgi och nya behov kommer även i framtiden 
att leda till önskemål om ytterligare förändringar av 
större eller mindre art. Men hur kan kyrkans krav 
på ändringar i kyrkorummet på grund av bl.a. nya 
gudstjänstformer tillgodoses utan att kulturhistoriska 
värden går till spillo?

Inför en förändring bör både användarna och de 
antikvariska myndigheterna noga tänka över vilka kul
turhistoriska värden den enskilda kyrkan representerar. 
En allmän varsamhet med kyrkobyggnaderna i kombi
nation med ett långsiktigt underhåll är i längden den mest 
hållbara utgångspunkten, såväl i ekonomiskt hänseende 
för samfälligheter och församlingar som ur miljö
synpunkt. De vårdplaner, som i framtiden kommer att 
utarbetas som en förutsättning för att erhålla kyrkoanti- 
kvarisk ersättning, kommer att verka i denna riktning.

Utifrån de erfarenheter som Örebro läns museum

har av kyrkorenoveringar föreslås följande åtgärder för 
att bättre tillvarata kyrkornas kulturhistoriska värden:

- Kyrkornas kulturhistoriska värden preciseras i sam
band med de inventeringar, som kommer att igång
sättas i olika stift med anledning av den nya kyrko- 
antikvariska ersättningen och riksantikvarieäm
betets nya kyrkobyggnadsregister.

- Alla renoveringar eller åtgärder, som leder till för
ändringar, föregås av en noggrann genomgång
av kyrkobyggnadens kulturhistoriska värden. Kon
sekvensbeskrivningar bör utföras för att bedöma 
följderna för de kulturhistoriska värdena. Därvid 
måste förändringarna ställas mot konsekvenserna.

- Vid renoveringar bör arbetet utföras enligt de prin
ciper om god byggnadsvård, som utarbetats av 
Riksantikvarieämbetet, ”Fem pelare - en vägled
ning för god byggnadsvård” (2002).

- Efter en renovering uppdateras bygghandlingarna 
av berörda konsulter-Zentreprenörer. Det är också 
viktigt att rapporter utarbetas, där material, meto
der och ställningstaganden framgår, något som är 
angeläget för det framtida underhållet. Det är 
också viktigt att fotodokumentationer utförs, vilka 
bör slutarkiveras på ett sådant sätt att de blir till
gängliga för framtiden. Museerna har här ett stort 
ansvar. En villkor för att detta skall gå att genom
föra är att det ges ekonomiska förutsättningar.

Att kyrkorna i vår sekulariserade tid fortfarande har 
stor betydelse för stora delar av befolkningen framgår 
både vid de stora års- och livshögtiderna och i kris
situationer, då kyrkobyggnaden blir den självklara plat
sen att samlas i för sorg och tröst. Vi har alla sett detta 
vid de traumatiska händelser som drabbat Sverige under 
de senaste åren. Trots att förändringens vindar blåser 
allt snabbare över landet är vi en del i den kristna 
kultursfären med sina långa traditioner och djupt lig
gande värderingar. Detta kommer till uttryck i kyrko
byggnaden. Det är därför viktigt att slå vakt om dessa 
sakrala rum, de enda i sitt slag i vår offentliga miljö.

Nu när relationen mellan kyrkan och staten föränd
rats med det nya årtusendet är det extra viktigt att 
framhålla kyrkorna och deras stora kulturhistoriska 
värden som en angelägenhet för alla. Det är särskilt 
betydelsefullt att församlingar, kyrkoråd och präster ser 
det kulturarv de är satta att förvalta som en tillgång 
och inte som en belastning. Genom en allmän varsam
het kan vi som lever nu visa respekt för andra tiders 
värderingar och synsätt så att de även i framtiden 
kommer till uttryck i kyrkorummen. Kyrkan och för
samlingarna har här ett stort ansvar.
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Alsike kyrka
Uppland

Historik och tidigare renoveringar
Alsike kyrka är en vitputsad byggnad med rektangulär 
plan, litet kor i öster, korsarmar i norr och söder, 
vidbyggd sakristia i nordost, ett mindre vapenhus i 
söder invid södra korsarmen samt torn i väster med 
lanternin av trä. Taket är täckt av spån.

Här uppfördes under 1200-talet en salkyrka av tegel. 
Den byggdes till senare under medeltiden med sakristia, 
västtorn och vapenhus samt valvslogs. Interiören för
sågs med målningar, vilka delvis är bevarade på väg
garna. Valven förnyades under 1600- och 1700-talen. 
Av bl.a. konstruktionsmässiga skäl uppfördes korsar- 
mar i norr och söder 1859—60. Då tillkom nuvarande 
predikstol, orgel, orgelläktare samt sluten bänkinred
ning. En genomgripande renovering 1910-11, ledd av 
Sigurd Curman, präglar framför allt kyrkans nuva
rande utseende. Interiören dekorerades rikt med mål
ningar i jugendstil av Filip Månsson. Vidare tillkom ett 
glasmosaikfönster i koret liksom altare och altarring 
samt ombyggdes bänkarna. En renovering 1947-49 
gällde grundförstärkning och underhållsåtgärder.

Åtgärder
1999-2000 skedde en invändig renovering med huvud
saklig inritning på underhålls- och konserveringsåtgär- 
der men även med förändringar av liturgisk och funktio
nell art, bl.a. med bänkborttagning i långhuset och båda 
korsarmarna. Detta arbete är ännu inte helt slutfört.

Fig. 51. Alsike kyrka. Exteriör.

- rengöring av vägg- och valvmålningarna samt kalk
ning av väggar och valv

- ommålning av bänkar lika befintligt och bättring/ 
retuschering av fyllningarnas marmorering

- ommålning av läktarbarriär lika befintligt
- bättring/ommålning av altarring
- borttagning av de främsta bänkarna i mittgången
- borttagning av samtliga bänkar i båda korsarmarna
- omläggning av golv efter borttagna bänkar
- fristående, flyttbart altare
- planerade nya bänkar längs väggarna i södra kors- 

armen (ännu ej genomfört)
- planerade skåp för textilier i norra korsarmen (ännu 

ej genomfört)
- konservatorsåtgärder på inventarier
- nytt elsystem, förstärkning av belysningen med s.k. 

halogenkransar i ljuskronorna, hissbara ljuskronor
- nytt elektriskt värmesystem under bänkar och på 

väggar samt s.k. kantorvärmare vid orgeln
- mindre manöverpulpet

Källor och litteratur
Riksantikvarieämbetets kyrkobyggnadsregister. 
Kihlström, Bengt Ingmar och Estham, Inger, Alsike 
kyrka. Upplands kyrkor 146. 1970.
Asplund, Karl och Curman, Sigurd, Alsike kyrka. Sve
riges kyrkor, vol. 1. 1912.
Vägvisare till kyrkorna i Uppsala län. Utg. av Läns
styrelsen i Uppsala län, Upplandsmuseet och Uppsala 
stift. 1997.

Fig. 52. Alsike kyrka. Interiör.
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Forshaga kyrka
Värmland

Åtgärder
1995 utfördes en invändig renovering med huvudsaklig 
inriktning på underhålls- och konserveringsåtgärder 
med bl.a. återställande av den ursprungliga väggfärgen. 
Vissa begränsade funktionsförbättringar utfördes 
också.

- bortskrapning av felaktig färg på väggarna av kon
servator och framtagning av äldre kalkmålade 
väggar

- framtagning av tidigare övermålad väggmålning vid 
dopaltare

- konservatorsåtgärder på tak- och väggmåleri samt 
altaruppsats

- slipning av tegel- och trägolv
- ommålning av bänkar från lasering till täckmålning
- nytt dopaltare
- återtagande av tidigare undanställda inventarier 

som psalmnummertavlor och vägglampetter
- förbättring av högtalarsystemet och belysningen 

med spotlights i bl.a. koret

Källor och litteratur
Riksantikvarieämbetets kyrkobyggnadsregister. 
Bergqvist, N.F., Forshaga kyrka och dess församling. 
Återblick på ett gånget halvsekel. 1987.
Forshaga kyrka. Vägledning u.å. (efter 1986). 
Johansson, Tereze, Forshaga kyrka, tillkomst, utseende 
och 1995 års restaurering. C-uppsats vid konstveten
skapliga institutionen, Karlstad högskola vt. 1997.

Fig. 54. Forshaga kyrka. Interiör.

Historik och tidigare renoveringar
Forshaga kyrka uppfördes 1919-21 efter ritningar av 
Bror Almqvist i barockpräglad nationalromantik. Det 
är en rektangulär byggnad av sten med smalare kor, 
sakristia i nordost och torn i väster. Fasaderna är vit- 
putsade med panelklädda gavlar och kraftig, oputsad 
stensockel. Taket är täckt av svartglaserat tegel.

Interiören domineras av ett treklövervalv av trä. Kyr
korummet är dekorerat av konstnär Yngve Lundström, 
bl.a. i triumfbågen och fönsternischerna. De ljust put
sade väggarna har under fönsterhöjd mörkrosa färg. 
Altaruppsatsen från Grava kyrka är rikt snidad i sen
barock 1695-96. Den övriga inredningen som altare, 
knäfall, dopfunt, bänkar, armaturer, orgel och orgel
läktare är samtida med kyrkan.

Renovering har bl.a. utförts 1970, då väggarna 
målades med alkydoljefärg och vissa delar av dekormå
leriet övermålades. Vidare borttogs några bänkar. 1992 
utfördes en mindre läktarunderbyggnad för förvaring 
av textilier och kappupphängning. 1994 installerades 
nytt värmesystem.

Fig. 53. Forshaga kyrka. Exteriör.
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Godegårds kyrka
Östergötland

Historik och tidigare renoveringar
Godegårds kyrka är en vitputsad, tornlös stenkyrka 
under spåntak. Här uppfördes under 1200-talet en 
salkyrka, som under senmedeltiden tillbyggdes med 
vapenhus i söder. 1722-23 skedde en tillbyggnad med 
en stor korsarm i norr, varvid kyrkan fick T-formad 
plan. Det medeltida långhuset gjordes om till ett brett 
kor i den nya kyrkan med altaret placerat mot kyrkans 
sydvägg, vapenhuset gjordes om till sakristia och den 
nya korsarmen i norr blev långhus. Alldeles invid 
kyrkan i väster finns en klockstapel.

Invändigt omgestaltades kyrkorummet 1912 under 
ledning av ark. Magnus Dahlander med fyra stora 
pelare mellan koret och långhuset samt delvis ny inred
ning. I det - trots sitt medeltida ursprung - närmast 
klassicistiskt präglade kyrkorummet finns altartavla 
från 1810 av Pehr Hörberg, nyklassicistisk predikstol 
från 1808, orgel från 1896 på en äldre orgelläktare 
med fyllningar föreställande apostlarna samt en äldre 
altaruppsats från 1716. En invändig renovering skedde 
1951. Bänkar togs bort i koret 1988, då även en toalett 
inreddes.

Åtgärder
År 1996 utfördes en ut- och invändig renovering 
med huvudsaklig inriktning på underhålls- och kon- 
servatorsåtgärder med delvis ändrad färgsättning samt 
begränsade funktionsförbättringar.

Fig. 55. Godegårds kyrka. Exteriör.

- putslagning och avfärgning av väggar och tak
- slipning av befintliga skurgolv under bänkarna
- viss komplettering av befintligt äldre vattenburet 

värmesystem
- begränsad översyn av elsystemet
- viss komplettering av belysningen med omhängning 

av några befintliga kronor, tillkomst av nya 
kronor samt begränsad installation av strålkastare 
och halogenbelysning

- ommålning av altarring, predikstol, bänkar, läktar- 
barriärens ramverk samt orgel efter viss färgbort- 
tagning, varvid äldre färgsättning delvis återupp
togs

- konservatorsåtgärder på äldre altartavla, läktar- 
barriärens fyllningar, äldre altaruppsats samt övriga 
äldre inventarier

- nytt textilskåp för liggande förvaring samt ombygg
nad av äldre skåp i sakristian

Källor och litteratur
Riksantikvarieämbetets kyrkobyggnadsregister.
Cnattingius, Bengt, Godegårds kyrka. Linköpings stifts
kyrkor. 1965.
Risegård, Eskil, Godegårds socken. 1952.

Fig. 56. Godegårds kyrka. Interiör.
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Gräsö kyrka
Uppland

Historik och tidigare renoveringar
Den nuvarande kyrkan i Gräsö är en faluröd, spån- 
klädd och tornlös timmerkyrka - snarast ett kapell - 
under lågt plåtklätt säteritak, blyspröjsade fönster samt 
sakristia i nordost och vapenhus i väster. Kyrkan har 
rektangulär form men är invändigt avlångt åttkantig 
med spegelvalv av trä och panelklädda väggar. Kyrkan 
började uppföras 1697 - möjligen efter ritningar av 
Johan Hårleman - men fick sin nuvarande utformning 
vid mitten av 1700-talet, då även delar av den nuva
rande inredningen tillkom, bl.a. orgelläktaren. På kor
väggen finns ett senmedeltida altarskåp från Edebo 
kyrka, inköpt 1743. Predikstolen är från 1697 och 
orgelfasaden från 1842. På kyrkogården finns en klock
stapel från 1697.

Vid en renovering 1897 ersattes den slutna bänk
inredningen av s.k. bönhusbänkar och inredningen 
ommålades. En äldre interiör återställdes 1930-33 med 
traditionellt utformad bänkinredning, nytt golv samt 
framtagning av den äldre färgen på den fasta inred
ningen. Vid en ny renovering 1972 tillkom den nuva
rande färgsättningen på väggarna.

- konservatorsåtgärder på altarring, predikstol 
och läktarbarriär

- begränsad standardhöjning, främst för kapp
hängning och psalmböcker under läktare

- brandsläckare

Källor och litteratur
Riksantikvarieämbetets kyrkobyggnadsregister.
Nilsén, Anna, Gräsö kyrka. Upplands kyrkor 165. 
1975.
Tuulse, Armin, Gräsö kyrka. Sveriges kyrkor 74. 1955.

Åtgärder
Ar 1995 utfördes främst underhålls- och konserverings- 
åtgärder samt vissa, begränsade standardhöj ande åtgär
der, bl.a. nytt värmesystem.
- utvändig omblyning av blyspröjsade fönster
- nytt skurgolv av äldre typ
- nytt elektriskt värmesystem under bänkar samt i viss 

mån på väggar
- begränsad bänkborttagning under läktare
- ommålning av väggar lika befintligt
- ommålning av bänkar med ny färgsättning

Fig. 57. Gräsö kyrka. Exteriör. Fig. 58. Gräsö kyrka. Interiör.
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Klockrike kyrka
Östergötland

Historik och tidigare renoveringar
Klockrike kyrka är en stor nyklassicistisk kyrka, upp
förd 1825-26, ersättande en medeltida kyrka på annan 
plats. Fasaderna är vitputsade och taket täckt av 
koppar. Kyrkan har rektangulär plan med invändig 
absid och bakomliggande sakristia samt torn i väster. 
Det stora, nyklassicistiskt präglade kyrkorummet har 
putsat, tunnvälvt innertak och dekorerad korvägg. 
Altaruppsatsen har altartavla från 1857, målad av 
Fredrik Westin. Altarring och predikstol har båda klas
sicistisk utformning. På den stora orgelläktaren finns en 
orgel från 1842 av P.Z. Strand.

Kyrkan genomgick en större renovering 1937-40 
under ledning av arkitekt K. Martin Westerberg, då 
korväggens dekormåleri återställdes och den nuvarande 
slutna bänkinredningen tillkom med den äldre som 
förebild. Även 1975 renoverades kyrkan, med huvud
sakligen underhållsåtgärder samt ommålning.

Åtgärder
År 1998 genomfördes en ut- och invändig renovering 
med huvudsaklig inriktning på underhållsåtgärder samt 
vissa åtgärder av liturgisk art samt även standardhöj
ning.

- putslagning och avfärgning av väggar och tak
- begränsad borttagning av bänkar fram
- begränsad borttagning av bänkar under läktaren
- förlängning av korgolvet med kalksten lika befint- 

ligt
- mindre läktarunderbyggnad för förråd, kapprum, 

hwc och pentry
- inredande av ”lillkyrka” och ”kafferum” under 

läktaren på yta, som sedan 1940 saknat bänkar
- ommålning av bänkar, altarring och läktarbarriär 

enligt äldre färgsättning

Fig. 59. Klockrike kyrka. Exteriör.

- konservering av vissa inventarier
- viss omdisponering av befintliga utrymmen
- nya textilskåp för liggande förvaring
- nytt elektriskt värmesystem under bänkar och på 

väggar
- strålkastare, armaturer under läktare, nya högtalare 

o.dyl.

Källor och litteratur
Riksantikvarieämbetets kyrkobyggnadsregister. 
Handlingar i Östergötlands länsmuseums arkiv. 
Klockrike kyrka. Folder. 1999.

Fig. 60. Klockrike kyrka. Interiör.
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Ly sviks kyrka
Värmland

Historik och tidigare renoveringar
Lysviks kyrka är uppförd 1753-62, varvid en äldre 
kyrka ersattes. Det är en vitputsad stenkyrka med rek
tangulärt långhus, tresidigt korparti, sakristia i nordost 
samt ett torn i väster, vars nuvarande utformning är 
från 1901. Långhustaket är täckt av skiffer. Invändigt 
är väggarna vitputsade med ett tunnvälvt trätak. Altar- 
uppsatsen är från 1697, den halvrunda altarringen är 
öppen med balusterdockor, predikstolen är från mitten 
av 1800-talet medan orgeln på sin läktare tillkom 
1867.

Kyrkan genomgick 1901 en renovering med bl.a. 
ny bänkinredning. I samband med en genomgripande 
restaurering 1932 erhöll taket och korväggen en målad 
dekoration samt målade korfönster av konstnär Thor 
Hörlin. Vid en år 1972 genomförd större renovering 
utfördes bl.a. läktarunderbyggnader samt - mot anti
kvariska myndigheters inrådan - övermålning av kor
väggens målning i samband med en allmän ommålning. 
Vidare tillkom nya glasade dörrar in till kyrkorummet. 
1979 installerades kororgel.

Åtgärder
Ar 1998 omlades skiffertaket samt skedde en större 
invändig renovering med både underhållsåtgärder och 
funktionsförändringar av såväl liturgisk som standard- 
höjande art.

Fig. 61. Lysviks kyrka. Exteriör.

- putslagning och avfärgning av väggar, ommålning 
av fönster, dörrar m.m.

- konservering och delvis ommålning av takmål
ningar

- framtagning av övermålad kormålning
- slipning och oljning av lackat trägolv
- nytt framflyttat altare ”versus populum” och nytt 

fundament till altaruppsats
- framflyttning av altarringen och borttagning av 

golvförhöjning mellan altare och altarring
- konservatorsåtgärder på altaruppsats och predikstol 

med viss ommålning
- återplacering i kyrkorummet av äldre psalmnummer

tavlor, kompletterade med helt nya ståndare
- nybyggnad och förstoring av befintlig läktarunder 

byggnad med ny rumsdisposition för brudkammare, 
kapprum, hwc, städ m.m.

- ommålning med ändrad färgsättning enligt vissa 
äldre förebilder av bänkar, orgel, läktarbarriär m.m.

- delvis byte av glasade dörrar till traditionellt utfor
made pardörrar

- nytt vattenburet värmesystem under bänkar och på 
väggar med styrfunktioner

- förbättrad belysning med spotlights och nya lam
petter, nya högtalare

- viss ombyggnad av tornrum
- nya textilskåp för liggande förvaring i sakristian
- manöverpulpet

Källor och litteratur
Riksantikvarieämbetets kyrkobyggnadsregister.
Landahl, Kristina, Lysviks kyrka. Vägledning. 1982.
Ingår i serien Värmländska kyrkor.

Fig. 62. Lysviks kyrka. Interiör.
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Dalarna

Historik och tidigare renoveringar
Malungs kyrka är en vitputsad kyrka med spåntak, 
rektangulärt långhus med tresidigt kor och kupoltäckt 
torn ovanpå västgaveln. Kyrkans nuvarande utseende 
är ett resultat av flera utbyggnadsetapper. De äldsta 
delarna av långhuset anses vara från 1200-talet.
Kyrkan förlängdes mot medeltidens slut åt väster samt 
valvslogs invändigt och fick senare sin tornöverbygg
nad. Korsarmarna uppfördes 1732-37 och det nuva
rande koret 1749-57. Den kopparklädda tornkupolen 
tillkom 1820. Sakristian i nordost ersatte 1958-59 en 
äldre.

Interiören genomgick en för sin tid typisk renovering 
1883-84 med bl.a. nya öppna bänkar. En ny genom
gripande restaurering 1958-59 av arkitekt Cyrillus 
Johansson och konstnär Jerk Werkmäster återgav 
kyrkan ett äldre utseende med ny enhetlig inredning
- altare, altarring, bänkinredning, läktare, golv m.m.
- samt med framtagning av medeltida målningar på 
valvribborna. Altaruppsättningen är från 1756, predik
stolen från 1686 och orgeln från 1976. Kyrkan har 
flera medeltida skulpturer.

Malungs kyrka - borttagning av flera bänkar framtill för att ge 
utrymme åt fristående altare och kör

- framflyttning av befintligt altare av sandsten
- borttagning av altarring och ersättande med en 

ny, delbar
- omläggning av tegelgolv lika befintligt i gångarna 

och slipning av brädgolv i bänkkvarteren
- uppförande av läktarunderbyggnad i norra korsar- 

men för samlingsrum och hwc
- borttagning av bänkar i norra korsarmen för 

läktarunderbyggnaden
- bibehållande av färgskikt på bänkar, läktarbarriärer 

o.dyl.
- manöverpulpet
- förbättrad belysning med halogenljus, strålkastare 

och lampetter
- ombyggnad av befintligt textilskåp i sakristian för 

liggande förvaring
- konservatorsåtgärder på altaruppsättning, predik

stol och medeltida skulpturer

Källor och litteratur
Riksantikvarieämbetets kyrkobyggnadsregister.
Ahlberg, Hakon, Dalarnas kyrkor i ord ock bild. 1996.
Dalarnas museums yttranden.
Kopior av handlingar ur Dalarnas museums arkiv.

Åtgärder
Kyrkan renoverades invändigt 1995 efter utvändiga 
åtgärder 1993 och 1994. De invändiga arbetena gällde 
olika underhållsåtgärder men även liturgiska och funk
tionella förändringar avseende altare och altarring, 
bänkborttagning och läktarunderbyggnad i korsarm.

- omkalkning av valv och väggar
- undersökning men ej rengöring av målningar på 

valvribborna

Fig. 63. Malungs kyrka. Exteriör. Fig. 64. Malungs kyrka. Interiör.
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Dalarna

Historik och tidigare renoveringar
Nås kyrka uppfördes 1794-95 och ersatte då en medel
tida kyrka på samma plats. Det är en vitputsad sten
kyrka med brutet plåttak, rektangulärt långhus, torn 
i väster och utbyggd sakristia i öster. Den blev av akus
tiska skäl genomgripande ombyggd invändigt 1913-15 
efter förslag av Georg A. Nilsson vid Överintendents- 
ämbetet. Det tidigare klassicistiska kyrkorummet med 
tunnvälvt tak omgestaltades till en nationalromantiskt 
präglad treskeppig basilika med högre mittskepp och 
lägre sidoskepp. De plana trätaken dekormålades 
liksom blindnischer längst upp på mittskeppets väggar. 
Den förnyade inredningen - slutna bänkar, altarring, 
orgel, läktarbarriär, bröstpanel m.m. - målades enhet
ligt brun med s.k. ”nävamålning”. Altartavlan från 
1711 är omgiven av en draperingsmålning. Prediksto
len är från 1680. Delar av ett medeltida altarskåp finns 
i behåll liksom en Mariaskulptur.

Interiören, som är ovanligt enhetlig, har genomgått 
vissa invändiga målningsarbeten 1925 och 1953. Vissa 
arbeten utfördes 1981 i sakristian och vapenhuset, då 
även några bänkar borttogs.

Åtgärder
Är 1994 utfördes en invändig renovering med inrikt
ning på underhållsåtgärder samt vissa praktiskt och 
liturgiskt betingade förändringar:

- rengöring och ommålning av väggar
- ommålning av tak med konservering/rekonstruk- 

tionsmålning av dekor
- bevarande av nävamålningen på bänkar, inventarier 

och väggpanel med partiell ommålning och bättring

Nås kyrka

Fig. 65. Nås kyrka. Exteriör.

- frigörande av befintligt altare till fristående ”versus 
populum-altare”

- avkortning och därefter delning av kvarvarande 
altarring i tre delar

- förändring av golv vid altare
- begränsad borttagning av bänk baktill
- ny trappa till läktare i sidoskepp
- manöverpulpet av borttagna bänkgavlar
- slipning och oljning av golv i gångar
- partiell förhöjning av läktare
- förbättrad belysning med spotlights, ny ljuskrona, 

nya vägglampetter samt ”hättor” till ljuskronor
- konservatorsåtgärder på inventarier

Källor och litteratur
Riksantikvarieämbetets kyrkobyggnadsregister. 
Ahlberg, Hakon, Dalarnas kyrkor i ord och bild. 1996. 
Forsslund, Karl-Erik. Västerdalälven. 1923.
Heimgård, Elis. Nås kyrka. Folder. 1966.
Järna, Nås, Äppelbo. Ur tre socknars historia. Del 1. 
1979.

Fig. 66. Nås kyrka. Interiör.
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S:t Olai kyrka i Norrköping
Östergötland

Historik och tidigare renoveringar
S:t Olai kyrka ligger i centrala Norrköping. Nuvarande 
kyrka uppfördes 1767 efter C.J. Cronstedts ritningar, 
men den har haft flera föregångare på samma plats. 
Fasaderna är gulputsade med barockfasad i väster. Den 
tornlösa kyrkan har rektangulärt, treskeppigt långhus, 
halvrunt kor, små tvärskepp i norr och söder, sakristia 
i nordost samt separat klocktorn - det s.k. Stadstornet 
- väster om kyrkan. Kyrkan blev omgestaltad invändigt 
1870 samt vid en stilrestaurering på 1890-talet med 
Stuckornament och målningar i barockstil av Agi Lin
degren. Vid en stor restaurering 1945-49 under ledning 
av arkitekterna Erik Fant och Kurt von Schmalensee 
återfick kyrkan ett äldre utseende med ny takkonstruk
tion med brutet koppartak samt till stora delar ny 
inredning.

Altartavlan av Pehr Hörberg är från 1797 och pre
dikstolen från 1798 medan den ståtliga orgelfasaden 
tillkom 1775. Bänkinredning, läktare m.m. är från 
1945-49 års restaurering.

Åtgärder
År 1998 företogs en stor ut- och invändig renovering, 
avseende dels allmänna underhålls- och konserverings- 
åtgärder, dels funktionsförändringar av liturgisk och 
praktisk art.

- putslagning och avfärgning
- borttagning samt ombyggnad av flera bänkar fram

till
- borttagning av två bänkar baktill
- borttagning av bänkar i tvärskepp för kapphängare
- anordnande av ”lillkyrka” i kyrkans sydöstra hörn 

med nya stolar, altare och armaturer

Fig. 67. S:t Olai kyrka. Exteriör.

- nytt flyttbart, fristående altare
- nya spotlights, nya armaturer under läktare samt 

omhängning av vägglampetter och ljusarmar
- delvis bibehållande av färger på bänkar samt på 

läktarbarriärer
- rekonstruktionsmålning av äldre marmorering på 

predikstol samt liknande målning på altarring, 
altare m.m.

- flytt av dopplats
- omdisponering av befintliga utrymmen under läkta

ren för hwc, brudkammare och pentry
- handikappramper i väster både ut- och invändigt
- barnmöblemang, försäljningsdisk och kaffebord 

under läktaren i väster
- konservatorsåtgärder på inventarier
- rivning av sekundära väggar i sakristia
- nya textilskåp för liggande förvaring i sakristian
- manöverpulpet

Källor och litteratur
Riksantikvarieämbetets kyrkobyggnadsregister. 
Nisbeth, Åke, S:t Olai kyrka, Norrköping. Linköpings 
stifts kyrkor. 1999.
von Schmalensee, Kurt och Nisbeth, Åke, S:t Olai 
kyrka i Norrköping. Linköpings stifts kyrkor. 1964.

Fig. 68. S:t Olai kyrka. Interiör.
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Uppland

Historik och tidigare renoveringar
Villberga kyrka är en tornlös vitputsad byggnad av sten 
med rektangulärt långhus, smalare kor i öster, sakristia 
i nordost och vapenhus i söder. Taket är täckt av plåt. 
På kyrkogården finns klockstapel och i kyrkogårds
muren två medeltida stigluckor. Kyrkan härrör från 
1200-talet men valvslogs och tillbyggdes med sakristia 
och vapenhus under 1300-talet. Interiören försågs med 
kalkmålningar i två skeden under 1400-talet. Målning
arna överkalkades på 1700-talet men togs fram 1907 
under ledning av Sigurd Curman. I koret finns ett för
nämligt altarskåp från Bryssel från ca 1510. Interiören 
är till stora delar från 1700-talet; praktfull predikstol, 
sluten bänkinredning, ståtlig orgelfasad o.dyl. Interiö
rens nuvarande gröna färgsättning tillkom 1907, då 
även bänkarna till viss del ombyggdes. Målningarna 
rengjordes 1949.

Åtgärder
År 1997 utfördes en begränsad renovering, huvudsak
ligen inriktad på rengöring av väggar, valv och övrig 
inredning men även vissa begränsade funktionsförbätt- 
ringar.

- rengöring av väggar och valv med medeltida mål
ningar av konservator

- rengöring och bättring på predikstol, altarring, 
orgelfasad och läktarbarriär av konservator

- liten förrådsinbyggnad i sydvästra hörnet under 
läktaren

- nya spotlights i koret
- textilskåp för liggande förvaring i sakristian
- nya psalmbokshyllor, nytt försäljningsbord
- begränsade brandsäkerhetsåtgärder

Villberga kyrka

Fig. 69. Villberga kyrka. Exteriör.

Källor och litteratur
Riksantikvarieämbetets kyrkobyggnadsregister. 
Kihlström, Bengt Ingmar, Villberga kyrka. Upplands 
kyrkor 86. 3: rev. upplagan. 1989.

Fig. 70. Villberga kyrka. Interiör.
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Bilaga 2.
Metod- och arbetsbeskrivning, genomförandeproblem

Projektet omfattar tre delar:

• Översikt över de aktiviteter som berört kyrkorna, 
deras inventarier och miljö

• Fördjupning i sex län med arkivgenomgång av de 
ärenden som avsett renovering, restaurering och 
inre åtgärder

• Djupstudie av tio kyrkor i fyra län

Översikten
Översikten avser de ärenden som är registrerade i Riks
antikvarieämbetets diarium. Detta föreligger i digital 
form från och med år 1994. Diariet är inte avsett att 
användas till uppföljningar som den aktuella, vilket 
bland annat medfört att indelningen i dossiéer har änd
rats så att det inte är möjligt att konsekvent följa 
ärendegrupper. För att fånga alla relevanta ärende har 
registrator därför tagit ut uppgifter ur diariet dels till 
en lista över alla ärenden som innehåller ordet ”kyrka” 
i ärendemeningen, dels till en lista på ärenden i dossié 
330 resp. 312 vilka avser ändringar av kyrkobyggna
der. Listorna har levererats i Excel-format. De två 
filerna har förts samman och rensats från dubbletter. 
Varje år har till att börja med behandlats för sig.

Problem vid genomförandet
Det finns ett känt systematiskt fel i undersökningen. 
Eftersom diariet ej anger kyrkans namn i något sor
terbart fält har sockennamnet här används för att 
beteckna objektet, dvs. kyrkan. Detta är korrekt i 
de flesta fall. I större städer och tätorter och i vissa 
geografiskt omfattande socknar finns det däremot ofta 
flera kyrkor i samma socken. Ar 2000 var antalet kyr
kobyggnader med lagskydd 2 908 stycken. Det totala 
antalet församlingar samma år var 2 518 stycken. Vi 
har bedömt att arbetsinsatsen att manuellt komplettera 
de över 4 000 posterna med objektsnamn inte varit 
rimlig i relation till resultatet eftersom sammanställ
ningarna endast syftar till att visa trenderna.

Grupperingen av materialet
Analysen av materialet har gjorts med utgångspunkt 
i ärendemeningarna. Ärendena har grupperats efter 
om de avser underhåll av byggnaden, konservering, 
ombyggnadsåtgärd, tekniska installationer, nyanskaff
ningar eller placering av inventarier, orglar eller åtgär
der som berör koret eller bänkinredningen, vilka 
samlats under rubriken liturgiskt betingade åtgärder.

Kategori
Underhåll

Ombyggnad

Tekniska
installationer

Inventarier

Liturgiskt betinga
de åtgärder 
Konservering 
Orglar

Beskrivning i ärendemeningen
Invändig renovering
In- och utvändig renovering
Utvändig renovering

Renovering
Målning
Fönster
Ombyggnad
Tillbyggnad
Nybyggnad
Förändringar
Mindre byggnadsarbeten
Handikappanpassning
Installationer
Ljud
Sanering
Fasadbelysning
Placering av ljusbärare, ny matta,
takarmatur, utbyte av fontänfat, etc.
Textilskåp
Kor
Bänkar
Konservering
Orgel

Exempel på arbeten
underhålls- och målningsarbeten på byggnaden

putsrenovering, kalkning eller målning, underhåll 
av tak

nya fönster, underhåll av fönster 
läktarunderbyggnad, skärmväggar, m.m.

nytt golv i sakristia, ny trappa till orgelläktare m.m. 
ramper, handikapptoaletter mm
värme, ljus, va 
högtalare, mixerbord, m.m. 
trägnagare, svamp

nya inventarier och flyttning av inventarierna 
inom kyrkan

altare, altarring, kororgel, predikstol, ambo, golv m.m. 
ändringar i bänkinredningen 
konserveringstillstånd, besiktning m.m. 
renovering av orgel
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Fördjupning i sex län
För att få överblick över vilka åtgärder som i de 
enskilda fallen döljer sig bakom begreppen ”invändiga 
åtgärder”, ”renovering”, ”restaurering” i ärendeme
ningarna har dessa ärenden undersökts närmare i arki
ven på länsstyrelser respektive länsmuseer i sex län.
Det är de län i Mellansverige som är föremål för den 
fördjupade studien av tio kyrkor kompletterade med 
ett län i södra Sverige - Kalmar län, och ett i norra 
Sverige - Norrbottens län.

Varje åtgärd som döljer sig bakom de allmänt hållna 
ärendemeningarna har noterats enligt den ovan 
beskrivna grupperingen. Det är alltså antalet åtgärder 
som utgör grund för de analyser vilka bygger på för
djupningen i de sex länen. Detta innebär att samma 
kyrka kan förekomma flera gånger i de skilda sam
manställningarna av åtgärder.

För att ge en uppfattning om hur starka trenderna 
för olika åtgärder är har resultaten i allmänhet redovi
sats som procentuell andel av antalet socknar i de sex 
länen.

Studie av tio kyrkor
Om åtgärderna är grunden för analyserna av de över
siktliga sammanställningarna utgör den enskilda kyr
kan utgångspunkten för en fördjupad studie av tio 
kyrkor. Den mer inträngande undersökningen har på 
plats studerat vilka åtgärder, som genomförts i tio 
utvalda kyrkor och vilka ställningstaganden som gjorts 
av de antikvariska myndigheterna. Besluten i de aktu
ella fallen har i hälften av fallen fattats av Riksanti
kvarieämbetet och i hälften av länsstyrelserna. Den 
antikvariska kontrollen har i regel utförts av länsmu
seerna (utom i ett fall, där länsstyrelsen själv gjorde 
denna kontroll).

De tio kyrkorna är belägna i fyra olika län i Mellan
sverige; Dalarnas, Uppsala, Värmlands och Östergöt
lands län. Därmed representeras också fyra olika stift, 
nämligen Västerås, Uppsala, Karlstads och Linköpings 
stift. Berörda länsmuseer är Dalarnas museum, Upp
landsmuseet, Värmlands museum och Östergötlands 
länsmuseum.

Kyrkorna representerar olika tidsskeden, som varit 
särskilt betydelsefulla för det svenska kyrkobyggandet; 
medeltiden, 1700-talet och 1900-talet. Urvalet av kyr
kor har i princip skett i ett stratifierat slumpat urval ur 
den ovan beskrivna sammanställningen. Avsteg från det 
första slumpade urvalet har gjorts när åtgärderna enligt 
ärendemeningarna inte genomförts eller varit alltför 
begränsade för att kyrkan skulle vara intressant att 
studera i detta sammanhang.

Undersökningen har gått till på så sätt att respektive 
länsmuseum och i regel även respektive länsstyrelse i 
varje län besökts. Huvudsakligen har länsmuseernas 
material använts, vilket varit fylligast vad gäller komp
letterande handlingar, fotografier osv. medan länsstyrel
sernas akter kan ha innehållit vissa delar av ärendena, 
som saknats på museerna, t.ex. ansökningshandlingar 
från kyrkoråd, vissa förslag o.dyl.

Akterna i de aktuella renoveringsärendena har stude
rats och berörda delar kopierats. I några fall har även 
materialet lånats ut från museerna. Förslagen har gåtts 
genom liksom yttranden, beslut, byggmötesprotokoll 
o.dyl. Fotografier och rapporter har, i den mån sådana 
funnits, också lämnat upplysningar. Därefter har kyr
korna besökts, i regel en kyrka/dag, för att på plats 
undersöka vilka förändringar som skett vid den aktu
ella renoveringen.

Fakta kring de undersökta kyrkorna har hämtats 
från de aktuella akterna och de antikvariska myndig
heternas yttranden men även från konsulternas 
program. Vidare har Riksantikvarieämbetets byggnads
register angående kyrkor, vilket är tillgängligt på Inter
net, nyttjats. Kyrkovägledningar för respektive kyrka, 
bokverket Sveriges kyrkor - som behandlat två av de 
berörda kyrkorna - samt uppgifter i Nationalency- 
klopedin har använts. Äldre fotografier i Antikvariskt 
Topografiskt Arkiv på Riksantikvarieämbetet har stu
derats liksom i några fall även äldre foton i länsmuseer
nas arkiv.

Problem vid genomförandet
Det har inte alltid gått att exakt ta reda på vad som 
genomförts, eftersom det arkiverade materialet på läns
museer och länsstyrelser är av skiftande kvalitet vad 
beträffar rapporter, fotografier och underlagsmaterial.
I fyra fall har det funnits ordentliga rapporter, i tre 
fall någon form av sammanfattning medan tre helt 
och hållet saknat sådana. Det har allmänt också tagits 
få fotografier, både före, under och efter renovering
arna. Ytterligare material finns säkert hos konsulter 
och församlingar/samfälligheter, men dessa har inte stu
derats här.

Det kunde också konstateras att det förekommer 
skiftande rutiner för arkivläggning på länsmuseerna, 
både vad gäller handlingar och fotografier. Rutinerna 
är inte entydiga utan till viss del beroende på enskilda 
handläggare, inte minst när det gäller fotografierna.
Det sistnämnda gäller även för länsstyrelserna. Dessa 
förhållanden försvårar för eftervärlden att studera vad 
som hänt i kyrkorna i samband med olika renoveringar.
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