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I NLEDNING
Domkyrkoarkitekten har som uppgift att medverka till att arkitektoniska, konstnärliga, antikvariska
och tekniska synpunkter tillgodoses i arbetet med förvaltnings-, bygg- och installationsskeden i
Uppsala Domkyrka. Dessa aspekter skall visas hänsyn vid skötsel av kyrkan, vid ändringar samt vid
nya åtgärder. Domkyrkoarkitektens arbete strävar efter att vård och förändringar ska utgå från och
avvägas mot katedralens olika funktioner som domkyrka, församlingskyrka, arbetsplats, besöksmål,
kulturarv samt nationellt (och regionalt) monument.
I arbetet som domkyrkoarkitekt ingår att årligen sammanställa en rapport som är till för att redovisa
vad som gjorts i domkyrkan och hur man tänkt när arbeten utförts. Rapporten kan sägas fungera som
en loggbok som förutom att redovisa arbeten även kan fungera som ett översiktligt
planeringsverktyg för kommande projekt. Citerade textavsnitt är markerade med grå bakgrundsfärg.
I huvudsak behandlar rapporten arbeten där domkyrkoarkitekten medverkat och där det aktuella
arbetet kräver att tillstånd söks. Rapporten är vidare uppbyggd kring en sammanfattning och en
översiktlig beskrivning av utförda, pågående och planerade åtgärder. Här redovisas också kontakter
med tillståndsmyndigheten (länsstyrelsen), sökta tillstånd och samråd.
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S AMMANFATTNING 2016
Under året har inte några nya förstudier startats utan flera projekt har slutförts såsom de liturgiska
möblerna som togs i bruk vid påskdagens högmässa. I och med att kororgeln också fått en ny
placering är högkorets och korsmittens grundmöblering justerad. Länsstyrelsen gav tillstånd för de
nya möblerna, den nya möblering av koret och de nya ramperna men avslog ansökan om att ta bort
smideskandelabrarna från Pornes tid. Detta avslag beklagas av bl. a biskop Persenius och frågan kan
inte anses vara färdigutredd. Arbetet med körgradängerna har fortsatt och de fyra första ordinarie
gradängerna beräknas bli levererade under andra kvartalet 2017.
Ruffattiorgeln rengjordes och intonerades under försommaren av ett italiensk arbetslag.
Elarbeten och kabeldragningar för den nya ljussättningen har genomförts. Uttagsboxar har fällts ner i
golvet. Belysningsarmaturerna kommer att monteras under våren -17.
Den nya ljudanläggningen har tagits i bruk och har löpande finjusterats under hösten. All personal
inklusive präster och diakoner har fått utbildning i hur systemet fungerar. Ett nytt ljud- och ljusskåp
har monterats vid väggen mot sakristian. Smarta lösningar för förvaring och laddning av mickar mm
har inryms i skåpet.
Vaktmästeriet har möblerats om för att fungera bättre för den dagliga verksamheten i vaktmästeriet.
Förrådsfrågan är fortfarande högaktuell och förstudien innebärande bl. a icke förstörande
arkeologiska undersökningar har utförts under hösten .
Skyddglasprojektet och konserveringen av och för Sonens Fönster är avslutat och under första delen
av 2017 beräknas alla paneler vara monterade
Stenarbeten har utförts, en äldre ramp upp till koret har tagits bort och ersatts av två nya ramper på
sidorna av högkoret. Fasningar av solbänkarna vid Sonens fönster har utförts med traditionella
metoder.

Årets rapport fokuserar på alla de som bidrar, ofta i det tysta, för att försköna
och förbättra Uppsala domkyrka, både som arbetsmiljö och heligt rum.
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Johan Lindblom Uppsala Fönsterhantverk Foto Linda Kvarnström

NYTT SKYDDSGLAS OCH

U PPHÄNGNING HISTORISKT GLAS , S ONENS F ÖNSTER

Konserveringen av Sveriges största kyrkfönster, Sonens fönster i Uppsala domkyrka, är glasateljéns
största projekt och anledningen till att ateljén startade 2013. Fönstret tillverkades under Helgo
Zettervalls restaurering av domkyrkan på 1890-talet och består av 104 paneler med en sammanlagd
glasyta på ca 50 m².
Glasmålningen led av ett omfattande bortfall av målade konturlinjer, sprickor i glas och blyspröjs och
en kraftig nedsmutsning som höll på att bryta ner den känsliga bemålningen.
Fönsterprojektet syftar till att skapa en mer hållbar miljö för det bemålade glas som utgör fönstret,
förmedlar dess berättelse och budskap, att vistas i.
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Inom ramen för projektet med Sonens fönster
har man under hösten 2016 monterat alla
skyddsglas och nästan allt det historiska glaset
och rivit ställningen utvändigt. Man fortsätter
en bit in på nyåret 2017 med att montera det
historiska glaset i sitt nya läge.

Linda Kvarnström

SKYDDSGLAS
Byglar som håller infästningsanordningen för det historiska glaset.
Konstruktionen som valts innebär att man inte gjort några infästningar i masverket utan den
befintliga konstruktionen bär den nya.
Smidet har tillverkats av Balingsta Smide.
Konstruktionen har justerats för att man inte
skall få köldbryggor mellan det yttre och det
inre smidet.
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Skyddglasen har tillverkats i Spanien av Anna Santolaria Can Piyonaire i Girona och hon har haft
masterstudenten Sophia Kircos från York till hjälp. Här är de flankerade av Erika Andersson, Linda
Kvarnström och Jana Hildebrandt från Glaskonserveringsateljén.
Ett nogsamt arbete har utförts i ett arbetsforum hur blyspröjsen skulle förenklas utan att läsbarheten
av bilderna gått helt förlorad utifrån sett. Själva valet av glas blev att vanligt floatglas som bemålades.

KLIMATMÄTNINGAR
Arbetet med att säkerställa att man inte får kondens på det historiska glaset fortsätter, detta då fukt
kraftigt påskyndar nedbrytningen av glaset och måleriet. Under hösten monterades klimatgivare i
glipan mellan fönstren. Dessa kommer att läsas av via det sedan tidigare installerade styr- och
övervakningssystemet i kyrkan .När klimatgivarna skall demonteras eller justeras kommer detta att
göras med hjälp av skylift, detta medför att ställningen på insidan kan rivas så fort alla
monteringsarbeten med fönstret är färdigställda. Avståndet mellan det historiska glaset och
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skyddsglaset går att finjustera något om det är så att man under mätningsperioden skulle upptäcka
att man trots allt får kondens på det historiska glaset.
SOLBÄNK
För att lösa den undre ventilationsspringan fasades solbänken av .
Det gjordes en noggrann avvägning mellan detta ingrepp eller att vinkla ut den nedersta panelen.
Vid ett större samråd som även inkluderade stenkonservator Svante Nilsson kom man fram till att
läsbarheten av glasmålningarna nerifrån kyrkan var viktigast. Solbänken konstaterades ej vara
medeltida utan att dess tillkomst härrör sig från Zettervalls renovering och då prioriterades bilden.
Fasningen av solbänken blev ner till stavpelarens bas framkant, efter anvisningar av a-sidan, och den
arkitekturbundna stenens utseende är intakt nerifrån kyrkan.
Man slipade för att avverka stenmaterial. Därefter höggs ytorna för hand med bredmejsel, sk
skrädhuggning. Det förekommer en viss färgskiftning mellan äldre och nya ytor men dessa är inte
synliga.

Den ursprungliga solbänkens geometri markerat av tumstock och röd linje Foto Svante Nilsson
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Före huggningen med det historiska glaset i sitt ursprungliga läge .Foto Svante Nilsson

Efter huggningen. Foto Svante Nilsson
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Kommande arbeten

Konserveringen av Domkyrkans kommer att fortsätta med Sonens fönster, det stora rosettfönstret i
väster. Här kommer de tekniska problemen att vara av annan art då det historiska glaset sitter fogat
mot masverket med cementbruk.

V ASAKORET
I domkyrkans kor i öster, Vasakoret, finns fem fönster med glasmålningar från 1970-talet. De är
kopior av de glasmålningar som satt i Vasakoret under 1800-talet.
Glasateljén har konserverat tre av fönstren, och övriga två planeras. Panelerna tas ut för att rengöras
i glasateljén och återmonteras därefter med nytt linoljekitt. Projektet genomförs i samarbete med
Uppsala Fönsterhantverk AB

I NVENTERING HISTORISKT GLAS
I domkyrkans förråd finns glasbitar och fönsterpaneler från olika epoker. Glasateljén inventerar
samlingen och flyttar den till ett nybyggt magasin.
I samlingen finns bland annat fönster som tidigare suttit i Vasakoret; Johan Ways glasmålningar från
1840-talet och fönster från Helgo Zettervalls restaurering på 1890-talet. Det finns även en stor

mängd lösa glasbitar som togs ut under en renovering på 1970-talet.
Allt glas fotograferas, rengörs lätt och förs in i kyrkans inventarieförteckning.”
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R UFFATTIORGELN
Utförda arbeten
Under sommaren 2016 rengjordes och intonerades Ruffattiorgeln av ett arbetslag från Italien.
Arbetet var omfattande och man har ingen direkt förklaring till nedsmutsningen av piporna

Främre raden vänster till höger Massimo Mari, Dainese Matteo, Evgeny Arnautov
Bakre raden stående vänster till höger: Fabrizio Scolaro, Martin Matteo, Michela Ruffatti, Francesco
Ruffatti, Piero Ruffatti
Kommande arbeten
Det mobila spelbordet är tungt och
mycket svårt att flytta . Sladdarna till
elektroniken slits och man vill under
nästa år se över detta
arbetsmiljöproblem. För detta har
förberedande plats i golvboxar utförts
under årets arbeten med
ljudanläggningen.
För Åkermanorgeln finns offerter för rengöring. Den är i nuläget planerad att ske tidigast under 2018.

12 (44)

Tornspiror

Klätterservice AB
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Bakgrund
Ur projektbeskrivningen Svensk Klimatstyrning
-”Uppsala domkyrkas två torn kröns av tio meter höga gjutjärnsdekorationer, med formen av
korsblommor ( höjd 4300 mm ) och kors ( höjd 5700 mm ). Prydnaderna, som står nästan 119 meter
över marken med en egenvikt på omkring 12 ton styck, färdigställdes sommaren 1889 av Motala
mekaniska verkstad.
Den senaste renoveringen genomfördes på 1970-talet. Arbetena skedde då på plats från
byggställning. Vid inledande sandblästring åtgick sammanlagt 1800 kg sand ( Klagomål riktades mot
sandblästringen eftersom blästersanden spreds över staden och in i bostäder. ) Uppehållsväder
krävdes eftersom sandblästringen direkt skulle följas av ytbehandling. Ytorna grundströks två gånger
med Carbo-zink nr 11 ( artikel i Byggmästaren 6-1976 ) Sedan följde tre strykningar grå
klorkautschukfärg.
En av punktsatserna i den kulturhistoriska karakteristiken för Uppsala domkyrka lyder:
” Stålkonstruktionerna i taket och de höga tornspirorna är ett framstående exempel på det sena
1800-talets ingenjörskonst och äger ett stort byggnadsteknikhistoriskt värde.”
Problemställning
Ett stycke gjutjärn från norra tornets toppdekorations nedre del lossade vid lätt beröring i
månadsskiftet november-december 2014,då inspektionen skedde av industriella klättrare från
företaget Klätterservice AB. Vid tidigare utförda målningsarbeten har man inte lyckats
rostskyddsbehandla stålet i de spalter som bildas mellan de arkitektoniska detaljerna på
tornspirornas topp. Detta medför en kraftig spaltkorrosion som bidrar till att spräcka/ spränga loss
detaljer från tornet. Tornens byggnadstekniska komplexitet och höjd medför stora kostnader för
inspektioner och underhållsåtgärder.
Problemen är akuta.
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Under året utförda arbeten


Pågående antikvariska och ekonomiska diskussioner om metodval.
Projektgruppen arbetar med kunskapsbyggnad och problematisering.
Man har hittat originalritningarna från Motalas Mekanisk verkstad på landsarkivet.
Ritningarna möjliggör återskapande av hela eller delar av torndekorationerna om behov
uppkommer av utbyte.
Ornamenten är säkrade med spännband i väntan på vidare åtgärder.
En utav de stora frågorna är hur man skall komma upp för att möjliggöra omfattande arbeten
samt omfattning av åtgärderna.



Möte med Swerea / KIMAB ( korrosionsinstitutet ) i december -16
Denna organisation utför materialanalys, färganalys och utreder vidhäftningen.
Brottytan är undersökt och man har förstått att när man målade om så blev ej spalterna
mellan dekorationerna och själva spiran inte lika noggrant målade. Detta har medfört att det
rostat i dessa spalter. Rost ( järnoxid ) utvidgar sig och till slut blir det en sprängningsverkan
som gör att det börjar lossna.
Vidhäftningen av färgen verkar vara god förutom i de ovan nämnda spalterna.



Inspektionsarbeten med svävare ( video ) tillsammans med Swerea KIMAB
(Man har klättrat upp invändigt i tornen. Man har 8-9 meter kvar till toppen men då blir
tornet för smalt . man har filmat med en teleskoparm )

Kommande arbeten


Förfrågningsunderlag för ställningsbyggnation och eventuella förstärkningsarbeten



Kompletterande KAE-ansökan för ställningsbyggnation



Inspektionsarbeten på plats och åtgärdsförslag



Åtgärder på verkstad för renovering alternativt nytillverkning av skadade delar



Återmontering

Projektgruppen består av Kristian Nordlund och Sören Sidfäldt Uppsala Pastorat,
Viktor Wadelius och Tom Velander Svensk Klimatstyrning,
Johan Dellbeck antikvarie, Martin Nyholm konstruktör Bjerking,
Henrik Boström Ramirent Safe Access AB, Jonas Andersson HAKI AB,
Hans Lanevik konstruktör Thyréns AB
( Åsa Flarup Källmark tf. Domkyrkoarkitekt )
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F ÖRSTUDIE U TÖKADE F ÖRRÅDSUTRYMMEN
Status och behov
kända årtal
1992

Göran Lindahl beskriver i skriften, Uppsala Domkyrka ur serien Upplands kyrkor,
Stiftssamfälligheten i Uppsala Stift 1992, att man vid den stora renoveringen 1976
inrymde personal- och förrådsutrymmen i det södra tornet, men att man ändå INTE
lyckades lösa stolsförvaringen vid detta tillfälle.

2003

Sedan 1 oktober 2003 hyrs 35 m3 förrådsyta i Bergsbrunna . Här förvaras stolar,
julgransfötter mm.

före 2008

Stolar förvaras i Gyllenborgska koret (nya skräpförrådet) samt Masenbachs kor
(barnkoret )

2008

Förrådet i Stabby rensas. Här förvaras fortfarande diverse möbler och den gamla
gosskörläktaren i ett uthus. Hyrs av Hembygdsföreningen.

2008

Utredning av förråd på 12 kvm vid Helga Trefaldighets prästbostad. Ej genomfört.

2009

Utredning av förrådsbehovet inom Svenska kyrkan i Uppsala.

2010

Förslag på en förrådsbyggnad på Berthåga kyrkogård för hela dåvarande
samfällighetens behov. Detta blev ej genomfört.

2012

Behovet av utökade förrådsutrymmen för domkyrkan aktualiseras på nytt.
Har diskuterats av Domkyrkoförsamlingens KR. Ej protokollfört.

2014

Domkyrkoarkitekten får i uppdrag att utreda ett förråd.

2015

Noggrann inventering av Domkyrkans förrådsbehov inklusive pastoratets arkiv och

Domkyrkomusikens notförråd. Alternativa placeringar utreds men inget motsvarar de praktiska
behoven och de arbetsmiljökrav som vaktmästeriet arbete medför.
Under året utförda arbeten
Under sommaren träffades Kristian Nordlund , Åsa Flarup Källmark, Länsantikvarie Roger Edenmo
och Förste antikvarie Elisabeth Backman Broomé med anledning av tillståndsansökan från 2015
angående byggnation av ett underjordiskt förråd söder om kyrkan.
Tidigare samråd med länsstyrelsen angående arkeologin gav vid handen att de kommer att ge
tillstånd för en utgrävning under förutsättning att tillstånd ges för de i södra koret invändiga
konsekvenserna i form av en ny läktare i det gamla gosskörläktarläget. Dvs de synliga åtgärderna.
Byggnadsantikvarie Johan Dellbeck, Bjerking, gavs i uppdrag att författa ett antikvariskt
konsekvensutlåtande om tillägget i södra korsarmen . Utlåtandet färdigställdes 2016-09-06.
Detta har skickats in till Länsstyrelsen som mottagit den men inte återkopplat.
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Information har getts till församlingskyrkorådets referensgrupp.
En skruvborrning för att utröna lagerföljden i den för ett framtida förråd aktuella ytan utfördes 15
november 2016 av Bjerking AB under överinseende av Upplandsmuseéts Anna Ölund .
Tolkning av provborrningarna, Bent Syse Upplandsmuseét .
-”Säkra kulturlager med samma innehåll som återfanns vid 1992 års undersökningar på norra sidan,
kunde inte konstateras på denna södra sida. Klart är att grundtopografin sluttar kraftigt mot öster.
Under södra tornet återfanns den sterila leran 2-2,5 meter under markytan ( Carlsson 2010 ).
Här vid södra portalen låg denna lera vid 4,3-4,75 meter under markytan. I de övriga groparna
påvisades ingen lera eller sterilt åsmaterial. Möjligen ligger den naturliga markytan på nivåer 5-6
meter under markytan i öster. Lagren i denna del indikerar enorma fyllnadsmassor innehållande spår
efter kyrkans byggnation eller möjligen rivningsmassor från den tidigare kyrkan på platsen. Men att
genom skruvborrningar tolka vad som är vad är svårt.
Garvar verkar finnas på flera nivåer. Tidigare har sådana påträffats på djup runt 0,7-1,5 meter under
mark, men också på en nivå om 4 meter under markytan. Markradarindikationerna visade på gravar
på -2,55 m och nuvarande borrningar har indikerat begravningar på -3,5 och -1,8 meter under
markytan. Detta visar att gravar kan förväntas på olika nivåer inom ytan, men det finns inga spår
efter att dessa skulle vara begravda ner i den sterila markytan.
När det gäller frågan om väg/gatusträckning så visar borrhål 3 upp indikationer efter en
småstensgatfyllning -3,5 meter under marken. Denna nivå stämmer dock inte med den tidigare
markradarundersökningen som hade strukturer på en gata mellan -2,2 till -2,7 meter under mark.
Så tills vidare finns inget säkert underlag för en sådan tolkning.”

Pär Karlsson arkeolog från Statens Historiska muséer utförde en georadarundersökning som gick
något djupare än den tidigare georadarundersökningen utförd av Alkarp 2005
-”Värt att notera är också att både den tidigare genomförda georadarundersökningen och den nu
genomförda, båda indikerar en betydligt mer begränsad närvaro av arkeologiska lämningar av
konstruktiv karaktär (byggnader, murar och kanske även gravar) än vad som normalt skulle kunna
förväntas på en plats som denna, i omedelbar anslutning till en medeltida domkyrka. Observera dock
att detta är en tolkning som bygger på frånvaro av arkeologiskt tolkningsbara anomalier i data, det
vill säga en tolkning som kräver grävande arkeologi för att verifieras.”
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Sammantaget kan det konstateras att den nu genomförda begränsade georadarundersökningen
utmed Uppsala domkyrkas södra fasad bör betraktas som framgångsrik. Undersökningsresultaten
kan användas såväl för att inom vissa områden utesluta möjligheten till ytnära bevarade arkeologiska
lämningar på grund av djupa, moderna markingrepp, som för att med hög precision rikta
arkeologiska schakt för att belägga eller falsifiera tolkningar av georadardata. Likaså kan resultaten
användas för att bättre förstå undersökta lämningar i de fall dessa också framträder i georadardata,
utanför de undersökta schakten.
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Kommande arbeten
Under våren kommer fortsatta samråd med länsstyrelsens kulturmiljöavdelning att ske.
Pär Karlsson kommer att få ta del av Alkarps undersökning ( se ovan ) och jämföra dessa data med
den senaste undersökningen.
En ordentlig teknisk studie vad gäller grundförstärkningsåtgärder i samband med ett ev.
underjordiskt förråd görs av Bjerking för att få fram ett kalkylunderlag till våren 2017.
De alternativa lösningarna för förrådsytor som finns motsvarar ej behoven av stolsförvaring och
förvaring av de planerade gradängerna.
Då kanske alternativet är en utökad transportbudget för transporterna mellan förrådet i Bergsbrunna
och Domkyrkan. ( arkitektens anm. ) Vissa förvaringsbehov i korsmittens omedelbara närhet kommer
man inte undan så behovet av att bygga en ny läktare med förvaringsmöjligheter i två plan kvarstår.
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U TVÄNDIGA MILJÖN
Status och behov
Den yttre miljön behöver rustas upp, växtmaterialet är av varierande kvalitet. Tillgänglighet och
transporter skall ses över.
Under året utförda arbeten
Uppsala pastorat har i egen regi tagit ner tagit ner sjuka/ döda träd och buskar.
Kommande arbeten
En föryngringsplan skall upprättas för växtligheten under 2017.
Konstnärlig utsmyckning med anledning av Reformationsjubileet
-”Bordet en sinnebild för reformationen och inspiration för kristen fortbildning” , så är överskriften
till den programförklaring från ärkebiskopen.
”2017 är det 500 år sedan reformationen startade i universitetsstaden Wittenberg. Då startade ett
skeende som kom att få enorm betydelse för kyrka och samhälle. Den social, politiska och nationella
utvecklingen i Europa påverkades starkt av reformationen. Mycket av detta kommer att belysas
under 2017.
Den 31 oktober 2016 inleddes uppmärksammandet av reformationsåret med den ”Joint
Commemoration” som Lutherska världsförbundet och Vatikanen inbjöd till. Under 2017 kommer
reformationen att prägla flera större arrangemang inom Svenska Kyrkan, till exempel
Teologifestivalen och Världens fest. Bokmässan i Göteborg, där Svenska Kyrkan är den största
medverkande kommer att ha som tema Bildning – också detta med anledning av reformationsåret.
En höjdpunkt i högtidligheterna blir sista oktoberveckan då det firas en nationell högtidsgudstjänst i
Uppsala domkyrka.
Digniteten i detta 500 – årsjubileum motiverar särskilda insatser. Ärkebiskopen har föreslagit att det i
samband med högtidligheterna i oktober 2017 skall invigas ett minnesmärke av hög konstnärlig
kvalitet på Domkyrkoplan. Minnesmärket skall tydliggöra reformationens innebörd och stimulera till
fortsatta reformation. Valet av minnesmärke har därför fallit på ett bord ”
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Curator Linda Gyllenhammar håller i den tävling som organiseras från nationell nivå med stöd av Lars
Åstrand. Det är en tight tidplan men undertecknad och Viktor Wadelius har varit behjälpliga med att
tillhandahålla tekniska och andra underlag för att curatorn skall kunna utföra sitt arbete med
genomförandet av projektet. Platsen för konstverket är inte bestämt men viktigt är att det placeras
så att det inte är i vägen för räddningstjänst mm.
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Tillfällig skyddsportik västra ingången
Med anledning av arbetet med det västra rosettfönstret ” Faderns fönster ” kommer man att behöva
ha en skyddsportik under större delen av året för att skydda besökare från byggmaterial som kan
ramla ner. Byggnadsställningen kommer att resas invändigt men betongbitar kan ramla ut på utsidan
när man skall ta loss glaset för konservering.
Skyddsportiken kommer med anledning av Reformationsjubileet att behöva vara mer än en vanlig
byggställning så därför har a-sidan fått i uppdrag att gestalta denna tekniska nödvändighet på ett
tilltalande sätt.
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L JUDANLÄGGNING
Under året genomförda arbeten
Med början i februari 2016 har man installerat en ny ljudanläggning i domkyrkan.
Högtalarna köptes direkt av tillverkaren Rhenkus-Heinz som också konstruerat anläggningen.
Entreprenörer för installationen var Bravida Sverige AB, el och teleentreprenör, För byggåtgärder
ansvarade IR Bygg AB, VS entreprenör var JF Jansson Rör AB.
Ljud och bildentreprenör var Kreativ teknik AB som också stått för den löpande utbildningen under
hösten av domkyrkans personal. Ett nytt skåp har byggts utanför sakristian med moderniserad
styrutrustning. Skåpet är också inrett för bättre förvaring av mikrofoner och headsets.

Projektledaren Viktor Wadelius Svensk Klimatstyrning och inredningsarkitekt/formgivare Anders
Fröse
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Ny el och signaldatakablar har förlagts i befintlig
kanalisation.
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Den nya ljudanläggningen i Uppsala Domkyrka har syftat till att kraftigt förbättra taluppfattbarheten i
kyrkorummet genom att installera nya högtalare och tillhörande teknisk apparatur. Högtalarna har
anslutits med kraft-, ljud-, och nätverkskabel för att möjliggöra övervakning och styrning av ljudet i
domkyrkan. De centrala delarna har delvis placerats i källarplanet vilket medfört att tidigare
installerat tekniksskåp i Gyllenborgska koret ( koret direkt väster om sakristian ) kunnat demonteras.
Övriga delar, framför allt apparatur som man under driften behöver ha nära tillgång till är placerat i
det nybyggda träskåpet utanför sakristian.

Anläggningen har optimerats för tal men kan även nyttjas för såväl klassisk akustisk musik som för
modernare pop- och rockmusik. Den nya anläggningen består i stora drag av :
a.
b.
c.
d.
e.

Nytt modernt högtalarsystem med stor omfattning på täckningsytor.
Ny hörselslinga med bättre skalbarhet och täckning.
Nya mikrofoner.
Nytt styrsystem med tydliga grafiska användarytor.
Nya kameror för att ge möjlighet åt organister och vaktmästare för att se vad som händer
under förrättningarna.

Högtalarna har färgats in för att smälta in i
stenens färg.
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Både högtalarna och kontaktskenorna för belysningen är monterade på knippepelarna med
klämfästen. Den avlånga formen gör att de smälter in väl arkitektoniskt och underordnar sig
helheten.
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K ORSMITT OCH HÖGKOR

L ITURGISKA MÖBLER TILL U PPSALA DOMKYRKA
Formgivare
Möbelsnickare
Smed
Arkitekt

Nina Taghavi
Lars Andersson
Sven Ingvar Björk
Åsa Flarup Källmark

Meist
Vattholma mekano
t f domkyrkoarkitekt

Tankar kring de nya liturgiska möblerna i domkyrkans korsmitt
Oavsett vilket uppdrag som hamnar på ens skrivbord är ett avgörande steg i designprocessen att lära
känna sin användare. I detta fall är användaren präster och andra medverkande. Hur rör de sig? Hur
är de klädda? Hur ska de kunna höras och synas?
Gudstjänstbesökarna och andra som av olika anledningar besöker kyrkan söker kanske en stunds
tystnad, ett ögonblick för sig själva och ett utrymme de inte finner någon annanstans. Möbler som
skriker efter uppmärksamhet känns inte passande. Dessa ska snarare smälta in, samtidigt som de
söker närvaro. Bli en del av en ny helhet.
Frågan är hur möblerna kan hjälpa till i sammanhanget. Hur kan de förhöja och förtydliga
gudstjänstens budskap och vara ett hjälpmedel för prästerna i liturgin, i gudstjänstens olika moment?
Möblerna måste passa in, reflektera både historia och nutid men samtidigt vara tidlösa och
funktionella. De måste vara mer tåliga mot slitage än den vanliga publika möbeln.
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Det första jag gjorde var att besöka platsen och känna in den. Jag fotograferade och ritade av alla
möjliga detaljer som fascinerade mig. Vid avritning måste man betrakta detaljerna på ett annat sätt
och ta beslut om vad ska tas fasta på, vilken detalj som står ut mer än andra. I domkyrkan blev det
snabbt tydligt hur starkt det förgyllda träet stod ut. Övrig träinredning är naturfärgad ek.
Det som avviker från detta är Ove Hidemarks altare som är bemålat trä med mässingsdetaljer samt
Ruffattiorgeln med sin djärvt avvikande färgsättning.
Just kombinationen trä och förgyllning hörde till det jag tog fasta på i det första skedet och val av
material. Vidare ställde jag frågan: Vad är nutida möbeldesign? Vad för slags möbel reflekterar vår
tid? Jag letade upp ett antal nyproducerade möbler från hela värden och på samma sätt som jag
tidigare hade ritat av kyrkan ritade jag nu av de utvalda möblerna och detaljer i dem. Detaljer som på
ett intuitivt sätt kittlade mig och väckte en nyfikenhet. Målet var enkelhet, lekfullhet, något som går
vindlar och far , en genomsiktlighet som i gotisk arkitektur.
Jämför med ett medeltida altarskåp där ornamenten är genombrutna, de är tredimensionella,
rumsliga med ljus och skugga.
Denna genombrutna, genomsiktlighet karaktär återfinns i Hidemarks centralaltare med sina
geometriska former . Centralaltarets tomrum i de nedre delarna väckte något slags känsla som jag
försökte tolka in i de nya möblerna.

De nytillverkade möblerna vill lyfta
altarets "blänk" och förstärka det.
Innan när man stod framme vid
högaltaret och blickade ner västerut
bildade predikstolen och
centralaltaret en helhet där guldet
och mässingen förstärkte vartannat.
Från andra hållet var denna
materialkänsla obefintlig.
Redan i de första skisserna, vare sig
dessa gällde kredensbord (bord
bredvid altaret för nattvardens bröd
och vin), sedilia (sittplats nära
altaret) eller ambo (lätt och flyttbar
talarstol) letade jag efter en detalj
som omfamnade ovanstående
kriterier. Korset var både som
symbol och arkitektur en hjälpande
hand i processen. Först när jag såg
kyrkans planritning förstod jag vikten
av korset även i möblerna. Ovanifrån
betraktat anar man ett kors i
kredensbordet, och detsamma gäller
sedilierna när man ser dem framifrån
eller från sidan.
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Ambons utformning var lite mer utmanande rent funktionellt, trots, eller tack vare, sin enkelhet.
Materialen bestämdes efter en serie prover till betsad ek och cirkelslipad mässing. Den senare fångar
in och reflekterar ljuset i kyrkan och livar upp ekträet, blir en del av det, som om mässingen växer ur
träet för att de båda materialen ska bli samspelta. Den behandlade mässingen är ett modernt tillägg
med en blinkning åt det förgyllda träet. Till en början valdes valnöt som trämaterial. Valnöt är mjukt
och ger en naturlig känsla av lyx, men byttes ut till ek i ett senare skede för att bättre passa in med
kyrkans övriga inredning. Eken betsades mörkt med bibehållen ådring. Färgvalet gjordes för att
möblerna skall samverka med centralaltarets mörkblågröna ton.
Att den slutgiltiga färgtonen i möblerna ter sig olika beror på träets naturliga ursprung, dess
ursprungliga liv.

Stolarnas ovanligt låga rygghöjd kommer sig av att prästernas kåpor ska kunna placeras över
ryggstödet innan de slår sig ner. Sittplats och ryggstöd har slipats till en kurva som känns skön och
stöttar när man ska sitta en längre stund.
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För att den som använder ambon ska synas och
höras bättre ritades den med ett podium som är
17 centimeter högt. Mikrofon och belysning
byggdes in i möbeln. Utseendet är till viss del
flexibelt eftersom möbeln kan förses med en
textil på den främre delen, ett ambokläde.
Framöver kan textilkonstnärer bidra till ambons
uttryck, där alla liturgiska färger vid påsk, jul och
kyrkoårets övriga högtider kan rymmas. Två
stycken spegelvända ambo finns.

Nina Taghavi

Kredensbordet och ambo har försett med ett
mekaniskt system som gör att en person enkelt
kan förflytta möblerna i kyrkorummet.
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Det har varit en ära för mig att på detta sätt få rita liturgiska möbler till Uppsala domkyrka, ett
spektakulärt rum med lång historia och många olika intryck att uppleva och ta med sig hem.
Möblernas funktion har fortlöpande stämts av med vaktmästeri, präster, ljud och ljustekniker.
Finsnickaren Lars Andersson från företaget Meist tillverkade möblerna och fanns med i ett tidigt
skede, från första skiss till diskussioner kring alla detaljer. Vattholma Mekanos Sven-Ingvar Björck har
konstruerat mekaniken som möjliggör snabba och säkra förflyttningar.
a-sidan arkitektkontor har varit ansvarigt för uppdraget , de gav mig stöd och förtroende, och då
särskilt Åsa Flarup Källmark, delägare och Uppsalas domkyrkoarkitekt. Med sin djupa kunskap om och
inblick i kyrkans väsen bidrog hon till utformningen under processens gång.
Nina Taghavi, arkitekt SAR/MSA 2016-02-01
redigerat ÅFK 2016-03-18
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Från vänster till höger
Anders Westlund ( Ljusdesign) Lars Andersson ( Meist ) Stefan Wiktorsson ( Ljusdesign )
Oscar Hahne ( Domkyrkan ) Viktor Wadelius ( Svensk Klimatstyrning ) Stefan Gemzell ( Ljusdesign )
Simon Grenberg ( Kreativ teknik, ljudtekniker ).
Ljusdesign arbetar med Domkyrkans ljussättning och Kreativ teknik med ljudanläggningen.
Bilden visar när den sista tekniska finslipningen av ambonerna där belysning, mikrofon och lås
diskuterades.
Som en liten detalj kan nämnas att man bestämde höjden på mikrofonen vid detta tillfälle baserat på
höjden på en pärm när man bläddrade. En sån liten missad detalj hade kunnat ställa till med mycken
förtret om man råkat smälla till micken varje gång man skulle bläddra.
Kommande arbeten
Det mobila podiet kommer för det mesta att vara kvar i högkoret. Vid vissa tillfällen kommer man att
behöva lyfta bort altaret. Då behövs en liten ramp så att man kan rulla av altaret från podiet. Denna
detalj utvecklas vidare tillsammans med Vattholma Mekano.
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Teleskopiska körgradänger Prototyp 2
Gradängerna är framtagna under en lång process där arbetsmiljön för vaktmästeriet och funktionen
för körsångarna ingående studerats. Det är väldigt ont om plats i korsmitten där man ibland har körer
på över 100 personer plus orkester. Därför togs också rampen under den gamla altarplattan bort.
Man valde bänkar istället för stolar vilket innebär att man får plats med fler yngre korister än vuxna.
Barnkörerna har ofta fler sångare än vuxenkörerna.
Gradängerna är teleskopiska för att lätt kunna fällas ihop och flyttas undan av en vaktmästare.
Fyra gradänger har fyra nivåer och kommer att vara kyrkorummets fångar och vara en del av den
ordinarie möbleringen i domkyrkan. Ytterligare gradänger kommer att ha tre nivåer och kan flyttas ut
ur kyrkan. Prototyp 2 uppfyller alla praktiska krav. Korister har fått provsitta, dirigenter har fått
justera höjderna på nivåer för att man skall kunna ha ögonkontakt med alla korister, vaktmästare
provkört och fällt ihop. Bänkarnas utformning lämnar dock en del estetiskt i övrigt att önska och
kommer att förändras och ha en träram i ek lika golvets ramverk. Även ett annat tyg har valts i
samråd med bl. a Anna Ehn -Lundgren och Sam Douhan.
De stadigvarande gradängerna blir upplevelsemässigt en del av den liturgiska möbleringen i
korsmitten och måste ges lika stor omsorg som övriga möbler. Ett prov på justerade bänkar utförs
under tidig vår 2017.
Gradängerna har ritats av Anders Fröse i samråd med Åsa FK. Tillverkningen av stommen i aluminium
har skett av Vattholma Mekano och snickeriarbetena har utförts av Staffans Snickeri i Knivsta.
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Vardagsuppställning
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Stor konsertuppställning plats för ca 120 sångare + full orkester
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Möblering för mässa i koret med kör.
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A RBETEN I HÖGKORET

Stolta hantverkare, Tauno Manninen och Arnold Forgács SH-bygg, på stället för den äldre altarplattan
där man tagit bort den dolda rampen. Denna åtgärd möjliggör en större flexibilitet av korsmittens få
kvadrat. Trappnosen är återanvänd från sidorna på koret där de nya ramperna gjorts. Golvet är ilagt
på ett omärkligt sätt.
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En ny ramp med bredd avpassad för det mobila podiet och flytt av körgradänger och andra
skrymmande saker upp till högkoret mellan pelare B9 och B1.Vid denna plats var kororgeln placerad
tidigare. Mittemot mellan pelare C9 och C10 finns en något smalare ramp.

Provisorisk illagning av
fästen för de bortmonterade kandelabrarna. Den nya möbleringen omöjliggör en symmetrisk
återmontering av dem. Frågan kommer eventuellt att tas upp med länsstyrelsen igen.
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Orgelbyggaren Hans-Petter Schröder , Upplandsmuseéts antikvarie Ulrica Sahlsten och
projektledaren Viktor Wadelius Svensk Klimatstyrning framför den flyttade Marcussenorgeln. Orgeln
har sänkts och subbasens pipor skall placeras ovanpå en ny låda med el och fläkt. Orgeln är placerad
centriskt mellan pelare B11 och B12 för att säkerställa åtkomst till de luckor som finns på båda sidor.
Vid placeringen medverkade representanter för musiker och präster.
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B ELYSNING
Status och behov
Belysningen av kyrkorummet är på alla sätt undermålig.

Under året utförda arbeten
Arbetet med att handla upp belysningsarmaturerna har pågått under året. Under våren monterades i
de östra delarna de kontaktskenor ( kulör Pearl ) som skall bära de ljuspunkter som behövs.
Ett arbete med att definiera den nya möbleringen har gjorts så att ljuspunkterna kan stämmas av
mot den. Den modell som till sist har valts på spotlightens , Gadget RAL 9006 matt struktur sitter
monterad i Hedvig Eleonora i Stockholm. Den är speciellt framtagen av Ljusdesign i Gävle .
Som ett separat projekt ligger ljussättningen av korsmitten som kräver en mycket flexibel anläggning.
Istället för att montera spotlights för varje specifik möblering prövas möjligheten att med hjälp av
rörliga ”strålkastare” kunna variera ljussättningen. Fördelen med en sådan rörlig armatur är att man
kan variera färgtemperatur och käglans storlek förutom riktningen.
Man har också utrett olika styrsystem för belysningen.
Kommande arbeten
Med start v.5 under 2017 kommer ljuspunkterna i de östra delarna att monteras.
Tester av den rörliga strålkastaren kommer att utföras i samråd med vaktmästeriet m fl.

Ö VRIGT
Under 2017 kommer frågan om gångmattan i mittgången att tas upp.
Åsa Flarup Källmark kommer att bistå textilkonservator Anna Ehn Lundgren.
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L ÄGESRAPPORT ANSÖKNINGAR OCH KAE

K OMMANDE T ILLSTÅNDSÄRENDEN
-

VVS del 4 2017
Tornspiror - när åtgärdsförslaget är klart
Södra korsarmen – entresol/läktare för förvaring och anslutning till förråd
Skyddsglas Faderns fönster
2 Fasta konstverk, Bill Viola invändigt samt ett utvändigt med anledning av reformationsjubileet
Montrar i Textilmuseet.

T ILLSTÅNDSÄRENDEN
Följande tillståndsansökningar ligger hos till Länsstyrelsen december 2016
-

Förstudie till förvaringslösning till Uppsala domkyrka ansökan kap 2 förundersökning
Kompletterad med antikvariskt konsekvensutlåtande avseende inre påverkan i södra korsarmen
Ingen återkoppling VU -planer

T ILLSTÅNDSBESLUT
-

Isolering av valv tillstånd 2012-07-06, projektet är ej startat, synkas med VVS 4 2012
tillståndet går ut 2017
Gestaltning av korsmitt med nya liturgiska möbler – tillstånd 2016-07-18
Borttagande av kandelabrar – avslag 2016-07-18.
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KAE FÖR FÖLJANDE PROJEKT KOMMER KAE ATT SÖKAS UNDER 2017
Förstudie för omgestaltning av museét i tornet.
Föryngringsplan växtlighet Domkyrkoplan
Förankring lösa kalkstenar i domkyrkan

-

I NSKICKADE KAE ANSÖKNINGAR
Fortsatt arbete med skyddsglas etapp 3
Fortsatta åtgärder på glasmålningar etapp 4
Fortsatt inventering historiskt glas

-

B EVILJADE KAE

Invändig rengöring och konservering av kyrkorummet etapp 1 förstudie klart
Renovering av blyglasade fönster etapp 2 klart
Installation av skyddsglas för bemålat glas, etapp 1 klart
Domkyrkoarkitekt inom Uppsala Domkyrka klart
Glaskonservator för vårdåtgärder för bemålade fönster klart
Inventering av gammalt magasinerat glas från 1800-talet klart
Tillkommande VVS-arbeten, etapp 3 tidigarelagt
Tornspiran akuta underhållsarbeten etapp 1
Besiktning och projektering inför reparation av torn och takryttare

-

2013-15
2013- 15
2014
2014
2015
2015
2015
2017/18
2017/18

B EVILJADE KBB
-

Ljudanläggning 11 % av totalkostnaden , högst en miljon
Belysning
22 % av totalkostnaden , högst en miljon

43 (44)

2017
2017

P ROJEKTSTYRGRUPPSMÖTEN D OMKYRKAN
I denna grupp satt under året
Kristian Nordlund
Sören Sidfäldt
Oscar Hahne
(Tom Velander
Viktor Wadelius
Ulrika Sahlsten
Åsa Flarup Källmark

KN
SS
OH
TV
VW
US
ÅFK

Uppsala pastorat
Uppsala pastorat
Uppsala domkyrkoförsamling
Svensk Klimatstyrning AB )
Svensk Klimatstyrning AB
Upplandsmuseét
a-sidan arkitektkontor AB

del av året

Projektstyrgruppsmöte 14 2016-03-04
Projektstyrgruppsmöte 15 2016-04-28
Projektstyrgruppsmöte 16 2016-06-17
Projektstyrgruppsmöte 17 2016-09-02
Projektstyrgruppsmöte 18 2016-10-14
Projektstyrgruppsmöte 19 2016-11-18

S AMRÅD LST D OMKYRKAN
Samrådsmöte 2016-04-06 Underjordiskt förråd arkeologi
Samrådsmöte 2016-06-20 – Tillståndsärendet invändig läktare södra korsarmen.

K APITEL
2016-01-28
2016-05-12
2016-10-11
2016-12-13

K ONSTNÄRLIGT R ÅD , UTSMYCKNING I D OMKYRKAN INFÖR 2017
Bill Viola utställningen ansvarig projektledare Kristin Windolf – Granberg
ÅFK bistår med teknisk support och tillståndsärenden

U NDERSKRIFT 2017-01-10

Kopia av denna årsrapport har skickats till:
1. Fastighetsenheten, Svenska kyrkan i Uppsala 25 ex
2. Uppsala Domkyrkoförsamling
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