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Intresset för pilgrimsvandringar har ökat i Sverige och i övriga 
Europa under de senaste decennierna. Gamla pilgrimsleder 
har åter tagits i bruk och vid ledernas start- och slutpunkter 
har pilgrimscentrum vuxit fram. Ett exempel på detta finns i 
Selångers församling, tre kilometer väster om Sundsvall. Där 
pågår ett arbete för att utveckla ett pilgrims- och kulturcentrum. 
Selånger gamla kyrka är idag en ruin.  Den ursprungliga kyrkan 
byggdes under senare delen av 1200-talet och var under lång tid 
en viktig anhalt i St Olofsleden. Denna pilgrimsled sträcker sig 
från norrlandskusten över de jämtländska fjällen för att till slut 
nå Nidarosdomen i Trondheim.
 Selånger kyrkoruin är i dåligt skick. 2013 tvingades 
man reparera murkrönen som följd av frostsprängning och 
urlakning av murbruket. För att inte ruinen ska drabbas av 
mer omfattande skador bör åtgärder sättas in. Dessutom 
används ruinen idag både för sommargudstjänster och som 
utgångspunkt för den växande pilgrimsturismen längs St 
Olofsleden. Men ruinens avsaknad av tak i kombination med 
att underlaget består av grus gör att kyrkoruinen är svår att 
vistas i och att bruka på ett ändamålsenligt sätt. 
Med ruinens bristfälliga tillstånd som utgångspunkt har jag valt 
att inrikta mitt projekt mot ett förslag till ett tillägg som både 
bromsar kyrkoruinens pågående förfall och bevarar dess murar 
så intakta som möjligt. På så sätt blir ruinens konstruktion och 
materialitet tillgängliga även för framtida besökare. Tillägget 

utgör ett långsiktigt hållbart klimatskydd som både stoppar 
vattnets och köldens negativa inverkan på murarna och 
bevarar ruinens grundkonstruktion så intakt som möjligt. 
 Ambitionen med formgivningen är inte att återskapa 
kyrkans tidigare utseende eller att dramatisera ruinens 
tillstånd av förfall. Snarare syftar förslaget till att skapa en 
helhet som kan brukas i 800 år till. Kyrkoruinen omvandlas 
från ruin till att åter bli ett rum att bruka. Denna förändring 
innebär att den nuvarande församlingen kan använda rummet 
både för gudstjänster på nytt och utveckla dess potential som 
besöksmål.
 När man utformar ett tillägg för en sådan känslig 
kulturmiljö krävs en stor respekt för platsens förutsättningar. 
Ambitionen har därför varit att utforma förslaget med hänsyn 
till den gamla kyrkans materiella, rumsliga och historiska 
dimensioner.  Projektets primära undersökningsområden 
har rört hur olika typer av takstrukturer påverkar den 
rumsliga upplevelsen, vilken typ av tillägg som är möjliga 
sett till de komplexa förutsättningar som råder i ruinen, till 
byggnadstraditioner samt till byggnadens gestalt i landskapet.
I förslaget återställs långhusets och korets gamla 
byggnadsvolymer. Gråstensmurarna fullföljs av knuttimrade 
väggar ställda i två skikt. Skikten ökar tilläggets stabilitet 
eftersom det endast har en gavel per byggnadskropp. 
Treledade limträbågar, ställda i kryss, för ned taklasterna 
till timmerstrukturen som sprider den över lämpliga delar 
av muren. Kryssvalvet möjliggör även för ett relativt öppet 

tunnvalv interiört. Kyrkgolvet täcks med granithällar som 
integreras med de äldre befintliga gravhällarna som återfinns i 
kyrkoruinen. 
 Projektet kan ur ett metaperspektiv ses som ett inlägg i en 
samtida diskussion om hur vi bör behandla det gemensamma 
kulturarvet. I rapporten Bruk av Ruiner  (Balksten & Mebus, 
2012)  synliggörs de olika attityder och tankeströmningar 
som för närvarande bryts mot varandra. Den centrala frågan 
handlar om hur långt vi bör gå för att bevara ruinen och 
anpassa dem för ett utvidgat bruk. I rapporten förordas ett 
bevarande av “ruinkänsla” vilket handlar om ruinens utseende 
som genomsyras av historiskt förfall och fragmentisering. 
Denna hållning återspeglar den  återhållsamma attityd  rörande 
förändringar  av ruiner som varit gällande i Sverige under 
1900-talet. Men på senare tid har även ett mer brukarcentrerat 
synsätt vuxit fram.  Detta examensprojekt utgår från ett 
sådant proaktivt synsätt och visar på en väg  som möjliggör 
ett långsiktigt bevarande och bruk av ruiner. Projektets bidrag 
är därmed ett förslag som, trots att det utgör ett omfattande 
tillägg, både skyddar och  bevarar den befintliga strukturen samt 
möjliggör nya bruk. 

För en mer ingående beskrivning av ruinens historia samt mina 
avsikter i början av projektet, se s.48-49.

Gabriel Jonsson Nordbäck,
27.5.16
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(Ovan) 5. 
Flygfoto mot norr av den gamla kyrkan med omnejd. 

Gamla kyrkan vänster mitt, nya kyrkan övre höger. 
Foto: Jan Norrman, 1988

6.
Triumfbågen innan restaureringen.

Foto: Gunnar Hellström, 1922
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7
Material på platsen

Egna foton



7

7
Material på platsen

Egna foton
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(ovan) 8
Fotomontage, vy från norr

9
Montage, vy från dalgång i söder
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10
Ovan, t.v samt nedan: begravningsplats norr om ruinen

Ovan, t.h: gravhögar sydväst om ruinen
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10
Vy söderut. Lämplig plats för bänkar och historieförmedling, då den både är avskild 

från begravningsplatsen och har en vacker utblick över fälten. 
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10
Vyer från nordväst,

sett från vägen mellan besöksparkeringen och den gamla kyrkan

10
Vyer från norr, 

sett från björkallén mellan den gamla och den nya kyrkan
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10
Studier av korsningar och passager. Utförda i 1:50. 
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11
Renderingar av punktmoln,  använt som underlag för ritningar. 

 Punktmolnet framställdes med fotogrammetri.
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14
Plan, 1:100. 

Orienteringsritning
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Plan

Snitt +5,5m över markplan
NTS, ursprunglingen 1:50,
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Speglad takplan

1:100
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Längdsektion 

F-F, 1:50 ursprungligen
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, 1:50 ursprungligen
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Längdsektion

E-E, 1:100
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Perspektivskisser, vyer i/runt långhuset
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18
Perspektivskisser i och runt koret
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Sektionsperspektiv H-H 
NTS, ursprungligen 1:25
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Detalj - Skikt i tak
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Tre lager överlappande, kiselimpregnerad 
furupanel, 24x140
Bärläket, 130x60, överdimensionerad för att 
tillåta överlapp i skarv mellan paneler. 
Bärläkt, 40x60
Ströläkt, luftspalt
Takpapp
Underlagstak, panel 24x140
Takstol, 220x50. Vilar dels på (9), dels på yttre 
lagret av timmerväggen. 
Utrymme mellan inner- och yttertak är öppet för 
att utsätta båda timmerväggarna för liknande 
luftfuktighet, och därmed, mer synkroniserade 
fuktrörelser. 

Kontinuerlig träbalk 240x100. Behövs 
för kraga ut över gaveln och höja tak-
stolen över valvbågen. 
Skuren träbalk, som går mellan lim-
träbågarna - dels fixerar den de raka 
bågarna i djupled, dels skapar den ett 
rakt upplag mot de annars sneda och 
kurvade ytorna. 
Raka reglar, längsgående, 45x45, fästa 
i bågarna.
Böjda reglar, 45x45, bär panelen, fästa 
i (12).  
Lufttätt skikt
Innertak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13
14

1:20



26

24
Mötet med murkrönet
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24 
Om knutar
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(t.v) 24
Om fönsteröppningar

(t.h) 24
Om golvet.
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24
Om golvet  
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26
Tvärsektion genom koret

K-K, 1:100

25
Fasad mot öster

1:100
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27
Tvärsektion genom långhus

L-L, 1:100

28
Tvärsektion genom kor

J-J, 1:100
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29
Fasad mot väster, I-I

NTS, ursprungligen 1:50
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31
Isometri föreställande timmerstrukturen

NTS, ursprungligen 1:50
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32
Typisk bärande bågkonstruktion, här mellersta travén.

 Treledade limträbågar ställda i kryss.
NTS, ursprungligen 1:50, 
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33
Detaljstudier av gavelröste, hörnknut, 
fönsteröppningar samt dörröppning.

Utförda 1:20. 
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Siffra
Namn

Materialtyp, skala, källa
Beskrivning

36

“... det slutna, mörka kyrkorummet med fresker på väggarna, som 
levde i skenet av fladdrande vaxljus, kunde också upplevas som en 
sinnebild av världen, en otydlig avbild av den gudomliga världen.” 

- Lena Berg Villner

34
isometri, mot mellersta travén. 
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35
Detaljstudier av infästningen mellan bågar och väggstrukturen.
Olika utföranden beroende av var på väggen infästningen sker. 
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36
Lastvägar genom takkonstruktionen

Ursprungligen 1:50
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Problem

Möjlig risk  

En återkommande kommentar gällande att bygga knuttimrade byggnader är att 
man måste lägga stor vikt vid att anpassa öppningar och exempelvis skorstenar 
för faktumet att träet både sväller och krymper. På kortare sikt påverkas trä 
främst av luftfuktigheten, och på längre sikt så sker det en viss sättning när träet 
komprimeras av det ökade trycket. Ett par centimeter per våningsplan måste 
man räkna med.  

Ett av skälen till att jag drogs till knuttimret från början var att det, på ytan, 
verkade erbjuda goda möjligheter till att följa med de oregelbundna murkrönen. 
Så är fallet, givet att hela strukturen är i trä som rör sig på ett liknande sätt. 
Problem uppstår när väggen vilar på olika höga stenpartier. När väggen krymper 
eller expanderar, finns risk för skador enligt bilden. Stenen trycker uppåt, medan 
väggen sjunker nedåt.  

Det är vanligt i exempelvis tegelväggar med s.k glidfogar, som möjliggör olika 
väggpartier kan röra sig utan att spänningar uppstår. En liknande lösning är svår, 
eftersom att mycket av strukturens stabilitet ges av att stockarna är 
kontinuerliga.  

I skrivande stund har jag ännu inte hittat en lösning. För att få förslaget att 
fungera, med avseende på detta, krävs stora förändringar. 
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Ovan, t.v 
Knuttimrat kyrktorn på Härverö, Uppland. 
Hämtad ur Klaus Zwergers Woood and 
Wood Joints, 2011, s. 151. Notera hur de 
dubbelskaliga timmerväggarna används för att 
stabilisera strukturen för klockans svängningar. 
Detta är det enda exempel jag sett där 
timmerväggarna ställts i par. 

Nedan, t.v
Hockeyrink i Schaffhausen, Schweiz från 1987, 
ritad av Schaffhausen Building Department. 
Treledade limträbågar som spänner 44m. 
Genom att bågarna ställs i kryss stödjer de 
varandra, enligt författaren. 

Ovan, t.h
Möte mellan takstruktur och vägg i H.P 
Berlages, Amsterdam stock exchange från 
1903. Notera den eleganta, ledade övergången. 
Exemplet hämtat ur Architectural Detail, 
Edward R Ford, s. 188.

Nedan, t.h: mötet där bågarna korsar varandra. 
Mitt möte är enbart en förenklad version av 
detta.
Exemplet är hämtat ur Timber Construction 
Manual, 2012, av Volz, M., Herzog et. al, s. 215.

13
Referenser
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13
Foton och ritningar hämtade från 
Lars Petterssons Suomalainen puukirkko = 
Finnish wooden church, andra utgåvan, utgiven 
1992.

Ovan, t.v:
Typisk s.k blockpelare, fritt översatt från block 
pillar. Användes för hindra att väggen böjer ut vid 
skarven mellan stockar.  S. 39

Ovan, t.h:
Kyrkan i Saloinen på ön Kirkkoluoto, innan den 
flyttades 1622. Notera tornets höjd - närmare 15m 
tills att taket tar vid, samt att lasten går ned till 
de längsgående väggarna. Traditionellt blir sällan 
knuttimrade byggnader sällan höga p.ga den stora 
egenlasten hos stockarna. Denna kyrka visar att det 
inte är omöjligt att arbeta runt det problemet. 
s.44

Nedan:
t.v Omslagsbild, ej namgiven.
t.h Kyrkorummet i Pihlajavesi, s. 123

13
Referenser
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1
Utdrag ur Thesis booklet

problemformulering
1 

En bit utanför Sundsvall, mellan vetefält, skogsdungar och 
gravstenar, ligger ruinen efter en 800 år gammal kyrka. Kyrkan 
byggdes vid slutet av 1200-talet och utformades som en 
romansk gråstenskyrka med rakslutet kor. Under de följande 
århundradena användes kyrkan som utgångspunkt för St: 
Olofsleden, som var en pilgrimsled mellan Selånger kyrka och 
Nidarosdomen i Trondheim. Kyrkan fortsatte användas efter att 
pilgrimsvandring förbjudits i samband med reformationen, fram 
till 1780-talet då en större kyrka uppfördes 300m norrut. Stenar 
från den gamla kyrkan användes antagligen till konstruktionen av 
den nya, vilket bidrog till att den gamla kyrkan snabbt förföll och 
med åren blev en ruin.1 På 1930-talet restaurerades kyrkan delvis 
till det skick som den bevarats i till idag (bild 3-4).

I takt med att pilgrimsleden tagits i bruk på senare tid har 
intresset för Selånger gamla kyrka ökat. Projektet Pilgrim 
2000 initierades vid millenieskiftet och omfattade bland annat 
investeringar för att märka ut leden samt förbättra förmedlingen 
av den gamla kyrkans berättelse.2 En fortsatt satsning på leden 
är att Selånger församling påbörjat arbetet med att skapa ett 
närliggande pilgrimscentrum. I deras förslag nämns inget om en 
möjlig utveckling av den gamla kyrkan, trots att den på på längre 
sikt är i behov av åtgärder för att kunna användas och bevaras. 

 Senast 2013 utfördes akuta reparationer av murkrönen som 
följd av att fukt trängt in i murverket och förstört kalkbruket.3 
Att röra sig i och runt den gamla kyrkan kompliceras av att 
underlaget är gräs och grus. Platsen kommer att utsättas för ett 
ökat slitage om användandet ökar på det sätt som församlingen 
väntar. Framför allt riskerar den gamla kyrkan att förlora 
kopplingen till det bruk den förut haft i takt med att den förfaller 

ytterligare.
Dessa problem motiverar enligt min mening åtgärder för att 

anpassa och utveckla den gamla kyrkan. Min avsikt med detta 
projekt är därför att formge ett förslag som möjliggör att Selånger 
gamla kyrka åter ska kunna användas som gudstjänstrum 
och utgöra pilgrimsrörelsens andliga centrum. Det mindre 
kyrkorummet som förslaget skapar möjliggör andra former av 
religiöst bruk än den nya kyrkans större kyrkorum.h Samtidigt 
tillför den gamla kyrkan en sakral dimension till pilgrimscentrets 
mer praktiska karaktär. Mitt förslag skulle därmed fungera som 
ett komplement både till församlingens befintliga verksamhet 
och till det planerade pilgrimscentret.

Risken med ett förslag som detta är att ändringar eller 
tillägg kan förvanska oersättliga kulturvärlden så som platsens 
atmosfär, autenticitet och naturvärden. Samtidigt som åtgärder 
är nödvändiga måste dessa prövas och utvärderas för att 
minimera åtgärdernas negativa konsekvenser. Förslagets främsta 
frågeställning kan därför uttryckas på följande vis: hur kan ett 
förslag utformas för att säkerställa och vidareutveckla bruket av den 
gamla kyrkan samtidigt som det bevarar platsens kulturvärden? En 
följdfråga är vilka dessa kulturvärden är, och vad det innebär att 
bevara dem. 

Projektets primära frågeställning är även relevant ur ett större 
perspektiv. Den samtida synen på kulturarvet i Sverige har skiftat 
från att uteslutande sträva efter att bevara det materiella, till ett 
synsätt som även inbegriper bruket av dessa platser.4 Eftersom 
dessa miljöer är känsliga är det av stor vikt att pröva exempelvis 
vilka bruk som kan accepteras, vilken åverkan på exempelvis 
ruiner man kan acceptera för att möjliggöra bruket samt vilka 
tekniska förutsättningar ruiner har.

I den tvärvetenskapliga rapporten Bruk av Ruiner från 2012 

undersöks ovanstående frågor genom att samla den kunskap 
som involverades i åtgärder i St: Nicolai kyrkoruin i Visby. 
Bland annat diskuteras murverkets strukturella och tekniska 
dimensioner, den samtida utvecklingen samt vilka kvalitéer 
som bör värnas i åtgärder. Något som blir tydligt är att det 
i Sverige inte förekommit liknande åtgärder i kyrkoruiner 
under andra halvan av 1900-talet, vilket gör att det idag finns 
en kunskapsbrist och frånvaro av svenska referensprojekt.5 
Rapporten är en viktig källa för detta projekt. Min avsikt är att 
bidra till kunskapsutvecklingen genom att syntetisera många av 
de slutsatser som dragits i rapporten till ett förslag, och på så sätt 
skapa en möjlig referens för framtida diskussion. 

Samtidigt är projektet en reaktion mot den enligt min mening 
för återhållsamma attityden till åtgärder som genomsyrar 
flera av delrapporterna. Ett återkommande påstående är att 
en övertäckning av ruiner är otänkbar på basis av “antikvarisk 
hänsyn”6 eller att det riskerar att förstöra upplevelsen av ruinen.7 
En övertäckning är dock det enda effektiva sättet att skydda 
känsliga partier från fukt och samtidigt möjliggöra ett större 
bruk. Det är i min mening orimligt att utesluta övertäckningen 
helt och hållet utan att först pröva vilka konsekvenser det får i 
praktiken för enskilda fall. 

Särskilt för Selånger kyrkoruin är det viktigt att utvärdera 
möjligheterna till en övertäckning eftersom ruinen dras med 
de typiska problem som uppkommer som följd av fukten. Att 
skydda murverket och interiören från fukt skulle innebära att 
behovet av framtida reparationer minskar dramatiskt samt att 
man kan då kan hårdlägga den nuvarande grusytan som är inne i 
ruinen och på så sätt underlätta för ett utökat bruk. Min hypotes 
är därmed att det går att utforma en övertäckning på ett sådant 
sätt att den gamla kyrkans autenticitet bevaras.



2 
kontext

Selånger gamla kyrka och det omkringliggande området utgör 
en kulturmiljö med höga sociala, kulturhistoriska och estetiska 
värden. De estetiska värdena var den ursprungliga orsaken till 
varför jag blev intresserad av platsen. Dessa kvalitéer är projektets 
arkitektoniska utgångspunkt och följaktligen centrala för att 
förstå vad jag avser att göra. Bild- och ritningsmaterialet syftar 
till att illustrera kvalitéerna. I följande avsnitt introducerar jag 
mycket kortfattat de viktigaste sociala och kulturhistoriska 
aspekterna. 

2.1 selånger gamla kyrkas historia
De tidigaste arkeologiska fynden som hittats runt Selånger 
har daterats till perioden 200-550 e. Kr.8 Precis norr om den 
gamla kyrkan, i vad som nu är en minneslund, ligger den s.k 
Tingshögen från denna tid.9 Under medeltiden förmodas 
Selånger ha varit ett ekonomiskt och politiskt maktcentrum i det 
medeltida Norrland på grund av dess position i mötet mellan 
handelsvägar västerut mot Norge och de som gick nord-sydligt 
längs med kusten.10 Ett tecken på denna maktposition är att 
det ursprungliga exemplaret av Hälsingelagen hölls fastkedjad i 
kyrkomuren.11 Havsnivån var då flera meter högre än idag, vilket 
gör att det som nu är en å och en insjö då var en fjärd vars inlopp 
slutade bredvid kyrkan. I arkeologiska utgrävningar har man 
lokaliserat hamnen precis söder om kyrkan.12 Hamnen tros vara 
främsta orsaken till ortens betydelse. Detta är sannolikt varför 
Olav Haraldsson enligt traditionen landsteg här 1030 på väg mot 
Norge och Stiklestad.13  

Området runt kyrkan tros ha använts för religiösa ändamål 
innan kyrkan byggdes, och det är därför inte omöjligt att en 
träkyrka tidigare stod på platsen.14 Av en sådan finns dock 
inga spår. Den gamla kyrkan byggdes ursprungligen som en 
romansk sockenkyrka, utförd i gråsten och med rakslutet kor.15 
Byggnadens form har gjort att man tidigare daterat kyrkan 
till andra halvan av 1200-talet,16 vilket på senare tid stärkts av 
fyndet av en kalkmila från denna period i anslutning till hamnen. 
Kalken har sannolikt använts till murbruket som använts för 
kyrkans murverk.17 Förutom att användas av socknen som 
gudstjänstrum blev också Selånger och kyrkan startpunkten för 
de pilgrimer som skulle vandra i St: Olofs fotspår. Detta bruk 
fortsatte under medeltiden till att pilgrimsvandringarna förbjöds 
av Gustav Vasa 1545.

Byggnadens historia kännetecknas av en kontinuerlig 
förändring. Nästa uppslag visar fotografier och ritningar som 
illustrerar dessa stadier. Först byggdes långhuset och koret. 
Inte långt efter att kyrkan stod klar tillförde man sakristian, 
vapenhuset och västtornet (bild 6). Något senare, runt slutet av 
1400-talet, slogs stjärnvalv i tegel över långhuset och sakristian.18 
Spåren efter valven går tydligt att se i de tegelinfattningar 
som syns på de övre delen av murarna på bild 5. Triumfbågen 
breddades antagligen i anslutningen till detta, och fick istället 
ett gotiskt valv. Nästa stora ombyggnation skedde vid slutet av 
1600-talet, då man gjorde en omfattande renovering som även 
inkluderade nya fönster på den västra gaveln.19 Från denna period 
har vi endast en perspektivteckning som avbildar kyrkan i dess 
helhet (bild 9).

Den gamla kyrkan övergavs 1780 då man började arbetet med 
att bygga en större kyrka. Sten från det äldre murverket användes 
sannolikt till nybyggnationen. Detta gjorde att den äldre 
kyrkans tak snabbt föll in. Bild 10 och omslagsbilden illustrerar 
tillståndet 1924, dvs närmare 150 år efter att kyrkan blivit 
övergiven. Träd växte då i ruinen och flera av murarna hade fallit.

Det sista stora ingreppet i byggnadens form gjordes 1930. 
Ingreppet initierades av Erik Salvén och var en omfattande 
restaurering av den då övervuxna ruinen. Restaureringen 
utförs av arkitekten Sten Anjou, och omfattar bland annat 
rekonstruktion av triumfbågen till ett enligt arkitekten 
“ursprungligt tillstånd” med smalare passage och rundbågigt 

valv (bild 11). Ytterligare avjämnade man murkrönen och täckte 
med torv och lera, samt rekonstruerade muröppningarna mellan 
byggnadsdelarna.20 

2.2 st: Olofsleden idag
Under 1900-talets sista decennier ökade intresset för 
pilgrimsvandringar åter igen. När 2000 utnämndes till ett 
“europeiskt pilgrimsår” startades projektet Pilgrim 2000. 
Projektet genomfördes under ledning av Härnösands stift. 
Avsikten var att uppmärksamma samt rusta upp pilgrimslederna 
i länet. Man anordnade aktiviteter längs med lederna och satsade 
på att märka ut dem. Den gamla kyrkan har varit särskilt viktig 
för projektet, i egenskap av att vara starten på St: Olofsleden. 
Detta ledde till att projektet invigdes vid kyrkan.21

En vidareutveckling av satsningen är att Selånger församling 
initierat arbetet med ett s.k pilgrimscentrum som ska fungera 
som ett administrativt centrum och kulturcentrum för teater, 
konst och musik och knyta an till bland annat boende. Avsikten 
är att använda en närliggande byggnad till detta.22 Insatserna 
har som avsikt att underlätta för ett utökat användande av 
pilgrimsleden. I förlängningen påverkar detta även den gamla 
kyrkan genom ett ökat antal besökare, vilket dels ökar slitaget, 
dels ställer högre krav på kunskapsförmedling. 

2.3 liknande förslag
Avsikten med förslaget, d.v.s att återuppta bruket av en äldre 
sockenkyrka som blivit ruin eller ödekyrka, är inte unik. Selånger 
gamla kyrka kan som tidigare nämnts kategoriseras som en 
medeltida stenkyrka. Denna typ av kyrkor har förvånansvärt 
liknande öden, både sett till deras ursprungliga utformning 
och till deras användning och senare ändringar. Som följd 
av den stora befolkningsökning som skedde under 17- och 
1800-talet behövdes mer utrymme för församlingarna än vad 
många stenkyrkor erbjöd.23 De äldre kyrkorna byggdes om helt, 
övergavs, eller i vissa fall, medvetet förstördes, till fördel för 
nybyggda sådana.24 Många står fortfarande som ruiner, men 
vissa har åter börjat användas. Exempelvis har Medelpads båda 
kvarvarande medeltida kyrkor stått öde och sedan tagits i bruk. 
Det finns även fall där stenkyrkor fallit i ruin, varpå de delvis eller 
helt byggts upp. Intressanta exempel är bland annan Åtvids och 
Balingstas gamla kyrkor. 

Även Selånger gamla kyrka har planerats att användas på 
nytt. När Salvén initierade arbetet med den gamla kyrkan var 
avsikten att restaurera den till ett användbart tillstånd som 
begravningskapell. Detta övergavs dock av oklara skäl till fördel 
för det nuvarande tillståndet.25

2.4 lagstiftning och riktlinjer
Den gamla kyrkan och den närliggande miljön är klassificerad 
som ett fast fornminne, och skyddas därför av Kulturmiljölagen, 
(SFS 1988:950) 2 kap. Denna utesluter exempelvis nybyggnation 
på eller runt fornminnet. I praktiken avgörs lokala åtgärder 
av Länsstyrelsen, som är den första beslutsfattande instansen. 
Riksantikvarieämbetet är den centrala förvaltningsmyndigheten, 
som har överinseende över kulturminnesvård i landet.26 Det är 
svårt för mig att avgöra om projektets åtgärder är möjligt sett 
till lagstiftningen eftersom beslutet tas på regional nivå. Det 
verkar inte helt omöjligt om man ser till de relativt omfattande 
åtgärder som gjorts på slottsruiner runt om i landet, exempelvis 
Borgholms slottsruin. Eftersom förslaget inte kommer att 
genomföras behöver jag inte förhålla mig i någon större 
utsträckning till beslutsfattning, då detta skulle skapa en helt 
annan typ av projekt.
De åtgärder som jag föreslår påverkas främst av tre faktorer: 
det nya bruket, kyrkans fysiska problem och den påverkan som 
förslaget har på platsens kulturvärden. De första två faktorerna 
yrkar för mer omfattande åtgärder, medan avsikten att respektera 
platsens kulturvärden motiverar måttfullhet. Den enskilt 
viktigaste uppgiften i projektet är att väga dessa tre faktorer 
gentemot varandra. 
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