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Storkyrkan. till höger 
få tt sin forna kulor. har åter 
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RE NOVER ING I 

Överst: Jonas Sjöholm, Puts 
och Tegel, diskuterar historisk 

byggteknik med Robert Ed man, 
projektledare KFS, och Sven 

Löfvenberg, vd KFS. 

Nedan från vänster: 

Allt med blått och rött på sk issen 
ska linoljemålas (grått), de vita 

partierna är kalkfärg (rosa). 

Det gamla koppartaket har ärgat 
kraftigt och behöver bytas. 

Många olika typer av huggningar 
har prövats på den nya stenen till 

Storkyrkan. 

en något skrangliga 
bygghissen tar oss 

upp till byggställ-
ningens våning 
19. Här befinner 
vi oss på samma 
plats som där 
Storkyrkans 
tomväktare spa
nat efter eventu-

ella angripare eller 
eldsvådor. Utsikten 

är spektakulär för 
dem som fått möjlighet att 

medverka under renoveringen av den gamla kyr
kan, men det är också tufft om utrymme där inte 
minst säkerheten är en viktig faktor. Sven Löfven
berg, vd KFS AB, påpekar att murarmästare Thord 
som murade kyrkans valv och torn vid 1400-talets 
slut var duktig på att mura men förmodligen inte 
kunde föreställa sig de laster som dagens arbete 
innebär. 

- Tornet stod ju färdigt på 1480-talet och det 
byggdes inte för att dimensionera en modern 
byggnadsställning med väderskydd. Så vi har haft 
omfattande konstruktiva utredningar för att be
räkna om vi över huvud taget kan bygga ställning 
på tornet. Det visar sig att rent matematiskt så kan 
vi inte det, utan vi överbelastar tornet och då mås
te vi övervaka det minutiöst. Så alla sprickor som 
finns i tornet övervakar vi digitalt, i realtid, för att 
se hur tornet rör sig. Börjar det blåsa i höst är vi be
redda på att ta ner både väderskydd och ställning 
om det krävs, säger Sven Löfvenberg. 

Ambitionsnivån i projekt Storkyrkan är hög, där 
uppdraget är att återställa byggnaden till samma ► 
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► KFS. Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholrn 
har 18 anställda och ägs av ett antal lokala for 
Ungar och ansvarar för att vårda och underl1åll e 
kyrkliga kulturmiljön. Renoveringen av Storkyr a 
ska vara klar i december 2022. Utover Storkyrka·------ ..,.,. 
man aven i färd med arbeten på Hogalidskyrkan på 
Soder och Staffanskyrkan i Gävle. Man jobbar även åt 
externa beställare som till exempel Stadsm1ssionen 
på Mariatorget. dår man renoverar S:t Paulskyrkan till 
ett verksamhetscentrum. 

Träkonstruktionen på 
torn huset är vattenska
dad och behöver bytas. 

RENOVERING 



► ut fiirand(: som pli 1700 talet. Den gamla byk-yrkan 

invigdci, rcdfl n 1306, då i ett gotiskt format. Så 

sflg den ul fram till branden av slottet Tre Kronor 

1697. Nicoclcrnus Tcssin den yngre byggde ctl nytt 
slott i itn lien sk barock och ritade också ett förslag 

pä Storkyrkan, som då sku lie omvandlas till en 
ha rock kyrka. 

- 1 fan gick dock ur tiden, så det blev stadsarki

tekt Johan Ebcrhard Carlberg som fi ck uppdra

get. Då gjorde man om hela utsidan till en helt 
annan kyrkobyggnad, romersk barock, och det 
var klart på 1740-talet. Sedan dess har det varit 

ungefär nio stora fasadrenoveringar där man 

förenklat en hel del, framför allt under 1900-ta
lct, där man hyvlat bort mycket av den rusticering 

och stuckatur som funnits på fasaderna. Och det 
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RENOVERING 

är det vi åtcr:;t:illt•r nn., i t,1r tillh.1k11 k) rk,rn i :;in 
helhet ,ad giilkr m!\lt•ri. kulilr ,wh nrkilt'ktur till 

174·0-tnl. 

DET VAR DOCK n/lgol n, t'lt clctcktl\ 1rb te forntt 
hitta riilt kulor till fosackn . ;\ln11 ,1.,,tl 1lt kHk:m 
,nr ljusare :in slottet, och Stnt •ns F ll~hct H·rk 

\wr lagt ner myck<'t l'11t•rg1 pi1 tt t fr, m lotkh 
originnlkulifr snm o,•ks1 111· ro , . 1 ll'II nllirknrc. 

V1 har en duktig mt1k, ,1rll som h ·l r ~It~ 

Laserna son1 hl\lht p!l i lh ru n: tid 0ft 1st knn 

' man hitta gnm111nl ongi11,1lp1tl'- p , 111d.ir. mrn 
tyvii.n· gjorde ,·i int1• det h ir. l\k11 ,,\ hndl· \ i lite tur, 

när man pUl!-:tdt• 0111 k) rk \I\ st•nnst p!\ 1910-tnlN 
så liimnadc mun in lite pr1n bttnr till stnds11111Sl'Cl. 
Så i deras .irki\' hittad~·, i en hit frf111 li HMnlcl, ~fi 
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. rned 100 procents säkerhet att den kulö . 
\~ vet ~ r v1 

u är som kyrkan sag ut då. Det kommer att bl" 
barn d .. kl I 

.. d'gt fint när et ar art . 
val J • k 

I en normal byg~nat10n . an ~an vanligtvis pro-
·ektera från start t1I~ mål med ritningar och kalky
l Men vid renovermg av en så gammal byggnad 
Jer. h '" d d storkyrkan an er et att man t räffar på 
so[Tl ·· k . ·11 obehagliga overras nmgar. T1 exempel trodde 

an att plåten på tornet var från 1930 -talet, men 
;en visade sig vara 1770-tal vilket innebär ett stör
re läckage som kan ha skadat tornets trästomme. 
Ert antal stora kopparurnor hade vid renoveringen 

1934 också fyllts med betong och måste göras om 

fr!n grunden. 
_ vansinnigt dumt för den som kommer nästa 

g!ng och ska laga pl-~ten - tan~en är ju att man 
ska lyfta bort dem for renovering, men det går inte 
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nu. Så det var en hel del missar under 1900-Lnlcts 
moderna tänk, säger Sven Löfvcnberg. 

Det har varit svårt att hitta rätl material emel
lanåt, då. allt gärna ska vara så likt originalet som 
möjligt. Lokalproducerad kalk har man lycko.t.s fli. 
till men exempelvis sten har man tvingals impor
tera från Schweiz. Annars kan man tro att den 
största svårigheten borde vara att hitta kompetens 
vad gäller traditionellt hantverk. Sven Löfvenberg 
berättar dock att svenskt hantverkskunnnnde tör- ► 

'' I deras arkiv hittade vi en bit fran 
17 •o talet, sa vi , ·et med 100 

procents säkerhet att den kulör vi 
har nu är som kJrrkan sag ut da.~" 
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Fltn SlorkyrkabltOrl\har m~n 
kunnat btfckn ut över Stqckholm 

och Gamtll ston, sedan, t.480-talot. 
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RENOVERING 

Det finns krav från länsstyrelsen att 
material och hantverk ska vara a'I trad~ 
tloneUt snitt Men det har vant en po
sitiv utveckling sedan 1970 talet. och I 
dag går det att hitta hantverkare på alla 
områden som kan traditionellt. medel
tida hantverk. I år läggs allt grundbru~ 
och nasta år alla lister med $Chabtoner 
som är framtagna på plats. Innan man 
knackar ner så mallar man av alla lister 
så att inga vinklar går förlorade, utan 
det blir precis som tidigare. 

svunnit i lite olika vågor, men att pendeln svängde 

tillbaka på 1970-80-talet. 
- Arkitekten Ove Hidemark, som renoverade 

Skokloster och återuppbyggde Katarina kyrka, 
väckte frågan om en återgång till gamla arbets
metoder och material. Det har varit en positiv 
utveckling sedan 1980-talet när det gäller hant
verkskunnande. I dag går det att hitta hantverkare 
på alla områden som kan traditionellt, medeltida 
hantverk. Det gjorde det inte på 1970-talet, då 
fanns det inte en målare som kunde måla med lin
oljefärg. Det har varit en samhällsutveckling med 

byggnadsvårdsintresse, i dag värderar,; gamla hus 

högre än vad vi gjorde på 1960-70-talet då,; i ~täl

let rev och ersatte. Så det går att hitta kompetens, 

även om man får leta. 

DET ÄR INTE gratis att underhålla kulturbyggnader. 

En del av finansieringen står staten för efter en 
överenskommelse från år 2000 då kyrka och stat 

gick skilda vägar och Svenska kyrkan tog ansvar 
för cirka 3 500 byggnader. Men de får inte byggas 
om hur som helst, utan skyddas av kulturmiljö
lagen där länsstyrelsen har det yttersta ansntret. 
S1\ alla arbeten ml\sle go<lkiinnas, och att man inte 

kan bygga om pl\. ett s1itt som kanskl• behöv:-. inne
biil' l'll fördyl'ing. 

Svcnsk1i kyrkan får •~60 miljoner om url'l a, 
slalt•11 fii1· all ln hand om kulturarvet - det kan låta 
myt·kel, 11wn koslnadt•n lotalt iir 3,5 miljarder om 
lln•l för all vl\rda och underhl\lln alla kyrkor, rnrav 
niisl1111 hiilfl~•n ii1· meddtida. ÄVl'n enklare un<lcr

hl\11 blir dyral'c dl\ vi inll' får pulsa eller måla hur 
so111 helst, utan skit anviinda lradilionella material. 
Dt•l iir bra, nwn dl•l koslur ocks1\ pengar, säger Sven 
Löl'Vl'nb{'rg. ■ 


