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SAMMANFATTNING
Under slutet av 2016 och sommaren 2017 genomfördes begränsade förändringar i
Sköllersta kyrkas kor; borttagning av altarring och korbänkar samt förbättring av
belysning och ljud. Dessa åtgärder är en första del i en planerad större restaurering
av Sköllersta kyrka.

BAKGRUND
Sköllersta församling har sedan 2014 diskuterat frågan om restaurering av Sköllersta kyrka
tillsammans med Länsstyrelsen, Strängnäs stift och församlingens konsult Arkitektur &
Byggnadsvård, som 2016-01-04 utarbetat ett restaureringsförslag. Länsstyrelsen lämnade
2016-02-16 (dnr 433-913-2016) tillstånd för denna restaurering, bl.a. med villkor att
detaljerade arbetshandlingar skulle utarbetas och godkännas av Länsstyrelsen innan
arbetena skulle påbörjas. Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning har också inlämnats till
Strängnäs stift.
Eftersom finansieringen inte varit klar för hela projektet beslutade församlingen hösten 2016
att göra begränsade insatser i koret. Dessa bedömdes inte påverka de övriga planerade
åtgärderna i projektet men få stor betydelse för församlingen vid nyttjandet av kyrkorummet. Vid detta tillfälle hade församlingen möjlighet att nyttja medel från en fond,
Stiftelsen Sköllersta kyrkas och kyrkogårds prydande, som skulle upphöra vid årsskiftet.
Kyrkorådet var därför angeläget om att få till stånd vissa förändringar i koret, innebärande
borttagning av altarring och korbänkar samt förbättring av belysning och ljud.
Frågan om att ta bort altarringen hade diskuterats med Länsstyrelsen inom ramen för det
större projektet. En revidering av restaureringsförslaget utarbetades 2016-10-24. Tillstånd till
altarringens borttagande med vissa villkor lämnades av Länsstyrelsen 2016-11-03.
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Utdrag ur Länsstyrelsens beslut 2016-11-03 (dnr 433-6013-2016) gällande förändring
av korpartiet i Sköllersta kyrka.
Ärendet
Frågan om en restaurering av Sköllersta kyrka har sedan år 2014 diskuterats mellan Länsstyrelsen,
Strängnäs stift, och församlingens konsult, Arkitektur & Byggnadsvård, AB, Örebro. Länsstyrelsen
lämnade 2016-02-16, dnr 433-913-2016, tillstånd för restaureringsarbeten bl.a. med villkor att
detaljerade arbetshandlingar ska utarbetas och godkännas av Länsstyrelsen innan arbetena påbörjas.
Frågor kring altarringen har särskilt diskuterats och ansökan om att ta bort altarringen inkom till
Länsstyrelsen 2016-10-31. Underhandsdiskussioner har förts mellan Länsstyrelsen och församlingens
konsult, Arkitektur & Byggnadsvård AB, om förutsättningarna för att dokumentera och bevara en
representativ del av altarringen.
Skälen till Länsstyrelsens beslut
Av 4 kap. 3 § KML framgår bl.a. att kyrkobyggnader som är uppförda före utgången av år 1939 inte
på något väsentligt sätt får ändras utan tillstånd av Länsstyrelsen. I fråga om en kyrkobyggnad krävs
alltid tillstånd för rivning, flyttning eller ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring
av dess exteriör och interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för ändring
av dess färgsättning. Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de
förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen ska utföras samt den
dokumentation som behövs.
.....
Länsstyrelsen gör följande bedömning:
Sköllersta uppfördes under 1200 och 1300-talet och är genom sin välbevarade medeltida karaktär en
av de kulturhistoriskt mest värdefulla kyrkorna i Örebro län, den innehåller också flera medeltida
inventarier och en av länets äldsta predikstolar. Kyrkan bildar tillsammans med kyrkogården och dess
ålderdomliga klockstapel en sammanhållen kyrklig kulturmiljö av mycket stort kulturhistoriskt värde.
Den senaste restaureringen av Sköllersta kyrka gjordes under åren 1956-57 under ledning av arkitekten
Einar Lundberg (1889-1978). Lundberg svarade för ett stort antal kyrkorestaureringar och åtgärderna i
Sköllersta är karakteristiska för sin tids syn på hanteringen av en medeltida kyrkobyggnad. Fasadernas
murverk frilades och fick en slamning med pigmenterat bruk, medeltida spår som fönsteröppningar
preparerades fram och markerades i putsen. Nya kopplade fönsterbågar med färgat blyinfattat glas
monterades. Invändigt fick kyrkorummet bl.a. en ny sluten bänkinredning, ny altarring, en
läktarunderbyggnad och ett vindfång vid södra ingången.
Altarringen är en del av den inredning som tillkom vid 1950-talets restaurering. Korpartiet i kyrkan är
idag mycket trångt vilket medför betydande begränsningar i användningen av kyrkorummet.
Förändringarna i korpartiet där en bärande del är att ta bort altarringen, syftar till att skapa bättre
funktioner för kyrkans olika användningsområden.
Huvuddelen av 1950-talets inredning i kyrkorummet kommer att finnas kvar, bl.a. bänkinredningen.
Karaktärsdragen i den tidstypiska restaureringen från 1950-talet kan därför bevaras som en tydlig
årsring i kyrkans långa historia trots att altarringen tas bort. Att ta bort altarringen leder också till att
kyrkorummets välbevarade medeltida karaktär lyfts fram i korpartiet, vilket stärker det kulturhistoriska
upplevelsevärdet av kyrkorummet.
De planerade arbetena är tillståndspliktiga enligt KML. Då dessa är utformade i enlighet med 4 kap. 2
§ 1 st nämnda lag, ska tillstånd – med föreskrivna villkor – lämnas.
I handläggningen av detta ärende har deltagit enhetschef Malin Rosén, beslutande och antikvarie
Raoul Hjärtström, föredragande.
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HISTORIK
Sköllersta kyrka, som uppfördes under 1200- och 1300-talen, är genom sin välbevarade
medeltida karaktär en av de kulturhistoriskt mest värdefulla kyrkorna i Örebro län. Det
gäller såväl kyrkobyggnaden som inredning och inventarier.
Som alla kyrkor har även Sköllersta genomgått olika förändringar genom århundradena.
Den senaste stora restaureringen, som präglar kyrkorummet idag, ägde rum 1956-57 (ark.
Einar Lundberg). Då utfördes ett flertal åtgärder, varav endast de som berör de nu aktuella
förändringarna, tas upp här. Det gäller t.ex. ny sluten bänkinredning, ny altarring, nytt
värmesystem och nya golv under bänkarna.

BESKRIVNING FÖRE FÖRÄNDRINGARNA
Sköllersta kyrka är en treskeppig valvslagen salkyrka, där koret har samma bredd som
långhuset. Framför altare fanns en stor altarring av ädelträ med rektangulär form och
rundade hörn. I korets båda hörn fanns slutna kyrkvärdsbänkar med tre sitsar i varje, med
samma utseende som bänkinredningen i kyrkan i övrigt. Framför bänkskärmarna var höga
fristående ljusstakar med ståndare av trä fastsatta, sex på varje sida.
Golvet i koret består av kalksten, varav några utgörs av gravhällar. I kyrkvärdsbänkarna
däremot utgjordes golvet av linoleum (liksom under bänkkvarteren i långhuset). Mellan
långhuset och koret finns en trappa med två steg. Två av de pelare, som bär upp valven,
vilar på korgolvet nära trappan. Åt söder i koret finns en koringång.
Radiatorer för uppvärmning var dels monterade under bänksitsarna, dels på insidan av
altarringen, där en lång radiator var monterad.
Den elektriska belysningen i koret utgjordes av ej fungerande ljusslingor i två medeltida
ljuskronor av järn samt fristående lösa strålkastare på stativ.
En kororgel var placerad på golvet framför koringången medan ett piano stod invid södra
pelaren på dess östra sida.
I Sköllersta finns flera äldre gravhällar. Invid den södra pelaren i koret på dess södra sida är i
pelaren fäst en stående rektangulär slät gravhäll med några inristade svårläsliga bokstäver. I
golvet nedanför ligger en ornerad häll av 1600-talstyp med rundlar i hörnen, ovala fält uppoch nertill samt ett runt fält i mitten, omgivna av puttis, änglar, kolonner m.m. Texten är
delvis sliten.

Sköllersta kyrka är en av de kulturhistoriskt
mest värdefulla kyrkorna i Örebro län.
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Sköllersta kyrka före de nu aktuella förändringarna.
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UTFÖRDA ARBETEN
De nu genomförda arbetena utfördes i enlighet med intentionerna i restaureringsförslaget.
Detaljfrågorna löstes efter hand. Under arbetet genomfördes två byggmöten och fem övriga
möten/besiktningar, vilka resulterade i 5 besöksrapporter med mer mera detaljerade uppgifter om arbetets genomförande, sammanställda av byggnadsingenjör Börje Lindström,
Arkitektur & Byggnadsvård.
Följande arbeten utfördes:
Altarringen:
Altarringen från restaureringen 1956-57 dokumenterats genom fotografier och
uppmätning av Börje Lindström, Arkitektur & Byggnadsvård (se Bilaga) . Därefter
demonterades den i tre delar och avlägsnades. Tills vidare förvaras den i Sockenmagasinet/Gamla bårhuset. Enligt Länsstyrelsens beslut skulle en representativ del av
altarringen bevaras och förvaras väl samt föras upp på kyrkans inventarieföreteckning.
Altarringen var tillverkad av byggmästare/snickare Nils Axelsson från Sköllersta.

Altarringen från restaureringen 1956-67 före borttagning.
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Altarringen och de södra korbänkarna före borttagning.

Korpartiet sedan altarringen tagits bort.
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Korbänkarna
Korbänkarna i korets nordvästra respektive sydvästra hörn demonterades och
avlägsnades. De hade samma utseende som kyrkans slutna bänkinredning i övrigt och
hade tillkommit 1956-57. De bestod av tre sittbänkar med bänkskärmar framtill och
dörrar vid sidorna. Den bakre bänken i nordväst var något kortare på grund av den
närbelägna öppningen till sakristian. Även dessa bänkar förvaras tills vidare i
Sockenmagasinet/Gamla bårhuset.
Avsikten var från början att de främre bänkskärmarna skulle behållas och användas för
att dölja de nya radiatorer, som skulle bli nödvändiga att montera i koret sedan det
befintliga värmesystemet där avlägsnats. Undertecknad förordade att de skulle
behållas men det mötte vissa praktiska svårigheter, varför församlingen valde att inte
använda dem.
Väggarna bakom bänkarna var smutsiga sedan bänkarna tagits bort. Den värsta
smutsen avlägsnades genom dammsugning.

De södra korbänkarna före borttagning.
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De norra korbänkarna med sina ljusstakar före borttagning.
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Golven under korbänkarna
Liksom korbänkarna hade golvet under dem tillkommit vid restaureringen 1956-57.
Överst låg en matta av linoleum, därunder ett spontat brädgolv på ett golvbjälklag av
relativt kraftigt virke med kutterspån som isolering. Bjälklaget låg i sin tur på tjärpapp,
som var klistrat på ett undergolv. Förmodligen var det av betong, även om man i
glipor i pappen på södra sidan bara såg småsten i löst bruk. (I Förslag till restaurering
av ark. SAR Einar Lundberg från 21 oktober 1953 föreslogs ang. golven att ett "armerat
betongundergolv" skulle gjutas under bänkarna). Undergolvet låg i södra kvarteret på
ett djup av ca 22 cm, i norra kvarteret ca 15 cm.
Vid rivningen visade det sig att det var lite rötskador i golvbjälklaget, särskilt i södra
kvarteret. Det var främst vid östväggen och mot sydväggen men också i mitten. Det
föreföll som om det runnit in fukt, som samlats där. Yttersta partierna på bjälklaget var
rötskadade och kutterspånen där hade en mörkare kulör och var fuktskadade/fuktpåverkade. Det luktade "mögel" när de höll på och rev (det luktar allmänt "mögel" när
man kommer in i kyrkan). Enligt snickaren kan fuktskadorna ha berott på att det
runnit ner kondensvatten från fönstren. I det norra bänkkvarteret var förhållandena
bättre.

Överst: Undersökning av golvet i södra bänkkvarteret innan arbetet påbörjades.
Underst: Sedan linoleummattan, det spontade brädgolvet, golvbjälklaget och
isoleringen av kutterspån borttagits framkom undergolvet med tjärpapp ovanpå.
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Vid återuppbyggandet av det nya golvet lades först ny underlagspapp (den gamla
tjärpappen behölls) av typ YEP 2500. Därefter återanvändes det gamla golvbjälklaget
sedan de rötskadade partierna avlägsnats. Som isolering lades mineralull. Ovanpå
denna monterades golvvärmeslingor (se nedan). Till slut lades ett trägolv av kraftiga
plankor med kraftiga dimensionen, 50x250 mm, införskaffat av snickaren. Golvet lades
med fris, som vid väggarna fick sågas till för att följa väggarnas ojämnheter. Golvet
målades till slut med linoljefärg i en varmgrå kulör, NCS 5502-Y. I båda golven finns
nu eluttag, dolda under ett mässingslock.
Golvläggningen föregicks av diskussioner om golvmaterialet. Det fanns ett par
alternativ. Alternativ 1 var tillfällig täckning med plyfaskiva tills den större restaureringen skulle komma igång och då lägga ett kalkstensgolv (det fanns av leverensskäl
inte tid att få ett kalkstensgolv på plats före jul 2016). Alternativ 2 var att lägga ett
målat brädgolv. Arkitektur & Byggnadsvård liksom undertecknad förordade ett
kalkstensgolv men församlingen valde ett trägolv, ett beslut som kanske kan omprövas
i samband med den större restaureringen. Ett golv av kalksten skulle var mera värdigt
och smälta in korgolvet som helhet. Ett trägolv berättar å andra sidan att det skett en
förändring här.

Golvet under norra korbänkarna under och efter färdigställandet.
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Värmesystem
De radiatorer som fanns under korbänkarnas bänksitsar och längs hela altarringens
insida avlägsnades.
Nya radiatorer med släta framsidor monterades på norra respektive södra väggarna,
en på varje sida. Under de nya trägolven lades golvvärmeslingor, vilka är kopplade till
de nya radiatorerna och det befintliga vattenbundna rörsystemet.
De rör, som försett altarringens radiator med värme, sticker upp ur golvet och döljs
tills vidare av fristående ljusstakar.

Överst: Under de nya trägolven lades golvvärmeslingor.
Underst: Nya radiatorer monterades på norra respektive södra väggarna, en på varje sida.
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Belysning
För kyrkan anpassade smidda lodräta ljusarmar med skenor för spotlights längst upp
monterades på östra sidorna av korpelarna. De är fästa på ett sådant sätt att de inte gör
någon åverkan på pelarna med håltagning o.dyl. utan de är fastspända mot pelarnas
inkragningar. Mot golvet avslutas de med halvrunda behållare, innehållande eluttag
o.dyl. Dessa nya delar målades vita som pelarna, "slottsvita".
Tillhörande ledningsdragning för elektriciteten förlades i fyrkantiga stålrör, som
placerades dels mellan trappstegen i trappan upp till koret, dels runt pelarbaserna på
ett sådant sätt att de smälter in i miljön. Rören målades grå, NCS 6502-Y.

Nya lodräta ljusarmar med
skenor för spotlights längst
upp monterades på östra
sidorna av korpelarna.

Ledningsdragning för elektriciteten förlades i fyrkantiga
stålrör i trappan upp till koret
och runt pelarbaserna.
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Flytt av kororgel
För att få bättre tillgänglighet till koret flyttades kororgeln och placerades intill den
södra pelaren på dess södra sida. Det ledde också till att det piano, som var placerat
här, fick flyttas lite längre österut.

Kororgeln och pianot före respektive efter omflyttning.

Gravhällar
Kororgelns nya placering innebär att de här befintliga gravhällarna mer eller mindre
döljs. Största delen av hällen i golvet söder om pelaren är numera dold av kororgeln.
Den stående gravhällen på pelarens södra sida är bara delvis skymd.
Flytten av kororgeln innebar dock att en annan gravhäll, som tidigare varit dold av
orgeln, numera är synlig.
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Gravhäll på södra sidan av sydpelaren i koret, som
nu delvis döljs av kororgeln. Foto: Börje Lindström.
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Gravhäll i golvet söder om södra pelaren i koret döljs nu till stor del av
kororgeln. Överst översikt, nertill detaljer. Foton: Börje Lindström.
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Detaljer av gravhällen söder om södra pelaren i koret, som nu döljs av kororgeln. Foton: Börje Lindström.
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Detaljer av gravhällen söder om södra pelaren i koret,
som nu döljs av kororgeln. Foton: Börje Lindström.
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Högtalare
Ett nytt högtalarsystem håller på att monteras i kyrkan men är inte klart i skrivande
stund (2017-09-01). De befintliga högtalarna är höga och smala och var monterade i
pelarnas "tegelveck", där de senare kompletterats med småhögtalare. Högtalare finns
även på läktaren.
Nu håller sammanlagt sex högtalare på att monters, tre på varje långsida i främre och
mellersta delen av kyrkorummet samt två på läktaren av fabrikat Bose. Högtalarna
kommer att placerades på specialtillverkade runda ståndare med en stålplatta nertill,
som monteras i golvet. Högtalarna behöver därför inte fästas i väggarna. Bashögtalare
vid de främre högtalarna kommer att kläs in eller byggas in i skåp. Ledningarna mellan
de främre högtalarna kommer att förläggas i likadana fyrkantiga stålrör, som använts
för belysningen, men i det nedre trappsteget mot golvet. Högtalarna på läktaren
monteras på liknande sätt.

Överst: De nuvarande höga smala högtalarna, som är monterade på pelarna,
kommer att tas bort.Nederst: Provuppställning av det nya högtalarsystemet.
Högtalarna kommer att fästas i de runda ståndarna vid väggen.

23

ANTIKVARISKA IAKTTAGELSER
Golven under korbänkarna
Att golven under korbänkarna tillkommit vid restaureringen 1956-57 är tydligt. I
samband därmed kunde man även dra värmeledningsrör för radiatorerna under
bänkarna. I västra änden av respektive golv stack det ur golvet upp två rör för varje
bänk. Omgivande partier kring rören var således sentida konstruktioner. I norr låg
även några cementplattor.
Antagligen lades även delar av omgivande kalkstensgolv i koret om då, inte minst för
att kunna dra fram rören till den stora radiatorn på insidan av altarringen.
När golvbjälklaget avlägsnats under korbänkarna och underliggande tjärpapp blottats
på ett djup av ca 15 - 22 cm kunde man se hur det omgivande kalkstensgolv var lagt.
Under kalkstensplattorna, 8 - 10 cm tjocka, låg ett lite lösare bruk. I södra korkvarteret,
där undergolvet låg djupare, fanns under bruket även ett lager med småsten.

SLUTORD
Arbetena i Sköllersta kyrka kommer att fortsätta, där en större restaurering planeras att
genomföras inom en snar framtid.

Estrid Esbjörnson
Antikvarisk konsult
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BESÖKSRAPPORT 2
Besök
Träff 2016-11-09 kl 8.00 med Joachim Wolters med medarbetare samt vaktmästare och
undertecknad. Denna rapport är enbart dokumentation av altarring som demonteras.
Historik
Altarringen tillkom 1956 vid restaurering under ledning av ark Einar Lundberg. Den ersatte en
tidigare rundformad altarring med svarvade dockor i barriären.
Beskrivning
Altarringen är uppbyggd i tre stora delar, två rundade delar med trästomme, tät barriär och
textilklätt knäfall.
Stommen är fanerad med mörkt träslag, troligtvis teak. Övrigt listverk är utfört i ljusare
massivt ädelträ, troligtvis mahogny.
På insidan finns två hyllor för enskilda nattvardskärl.
Fundamentet är utfört i kalksten.
Knäfallet är klädd i blågrå textil, troligen ull.
På insidan har en radiator varit monterad runt hela altarringen. Värmen är vattenburen och
ledningar har dragits fram under stengolv
.
Utförande
Altarring demonteras i tre större delar varav framsidan sparas på längre sikt. Eftersom den är
fanerad bör uppvärmt utrymme användas för att inte faneren ska skadas.

Kyrkan före 1956 med tidigare altarring
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Radiator på insida
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