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tarierna detaljstuderades. Det framkom att muralmå-

leriet tillkommit i olika etapper under medeltiden. 

Under 17- och 1800 talen övermålades och framtogs 

samt retuscherades de i olika omgångar. Därefter har 

retuscher delvis avlägsnats och bakgrunden ljusats 

upp med påmålning vid olika tillfällen. Kort sagt är 

dagens måleri en blandning av olika epokers material 

och ideologier. 

I samband med de stora underhållsarbetena har 

verksamhetsbehov såsom tillgänglighet, brandskydd, 

arbetsmiljö, musikverksamhet, förvaring, belysning 

och användningen av koret setts över. 

I planeringsskedet studerades arkivmaterial och prov-

gropar gjordes i golven. I koret påträffades ett medel-

tida mynt! 2010 godkändes ombyggnadsförslaget av 

Länsstyrelsen. Därefter upprättades detaljerade bygg-

handlingar. 

VÄRMESYSTEM
Eftersom golven tagits upp vid tidigare renoveringar, 

valde vi en kombination av golvvärme och konvek-

torer. Inga värmekällor har placerats på väggar med 

fragment av medeltida måleri. Nya skåp har byggts 

mot insidan av orgelläktarens barriär och vid bänk-

kvarteren. Skåpen innehåller konvektorer, för hög 

värmeeffekt. I koret fi nns konvektorer i nya träpodier. 

Under bänkarna monterades värmare som kan nyttjas 

vid köldknäppar och behov av snabb uppvärmning. 

Bänkarna från 1970-talet har fått nya benstativ. 

Bergvärmeinstallationen har medfört att djupa mark-

hål har borrats, rör har dragits i den norra kyrkogårds-

gången och i förrådet bortom likboden har värmecen-

tralen förlagts. 

BAKGRUND
Ösmo kyrka är en stor medeltida landsortskyrka. Den 

är till största delen uppförd i fl era etapper under 

medeltiden. Den första etappen utfördes troligen un-

der 1100-talet. Kyrkan valvslogs och väggar och valv 

målades under 1300- och 1400-talen. Exteriören 

är än idag autentisk med sitt högresta spånklädda 

yttertak och sina kalkavfärgade putsade fasader i 

1700-talets kulörer. Interiören präglas av medeltida 

muralmåleri som tillskrivs Albertus Pictor på såväl 

väggar som valv. Ösmo kyrka ligger i Södermanland 

strax norr om Nynäshamn. Den medeltida kyrkan har 

än idag sockenstuga, prästgård och pastorsexpedition 
som en del av kyrkbyn strax utanför kyrkokårdsmuren. 

Infl yttningen i grannskapet är stor, då både pendeltåg 

och den breddade Nynäsvägen erbjuder snabba vägar 

till huvudstaden. 

Under det senaste seklet har kyrkans värmesystem 

bytts ut i samband med tre stora ombyggnader. 

Ösmo-Torö församling har i många år genom kyrko-

gårds- och fastighetsutskottet och de anställda ägnat 

projektet stort arbete och omsorg. Tillsammans med 

experter från konsult- hantverks- och byggsidan har 

projektet drivits framåt i bästa anda.

FÖRBEREDELSER
Tidigare värmdes kyrkan upp med heta el-radiatorer 

vilket medförde höga kostnader och smutsfl äckar 

på de bemålade väggarna och valven. Med ett nytt 

system skulle kyrkan få lägre driftskostnader, bättre 

inomhusklimat för inventarierna, bra komfort för per-

sonal och besökare samt en vackrare helhetsmiljö. 

Vi gjorde klimatmätningar under ett helt år. Utred-

ningar ledde till att bergvärme föreslogs. Alla ytor – 

väggar, valv och skulpturer m.m. – behövde rengöras. 

Åtgärdsförslag gjordes för muralmåleriet och inven-

TILLGÄNGLIGHET
Ett nytt lyftbord har installerats. Nu kommer både 

rullstolar och rullatorer upp i koret. Marken har 

sänkts närmast vapenhuset. Trappsteget innanför por-

ten är borttaget och därmed kan man både rulla och 

gå in i kyrkan. Den nya porten är utåtgående och är 

beslagen för att uppfylla brand- och tillgänglighets-

kraven.

KONSERVERING
Alla ytor på murarna och i valven har rengjorts. Bak-

grunden rengjordes med Wishab, ett slags radergum-

mi. På det medeltida måleriet har man använt gom-
ma pane som tillretts på plats. Genom tiderna har 

fl era kompletteringar gjorts.Konservatorerna har ar-

betat under valven i fyra månader. Förutom rengöring 

har de arbetat med infästning av lös puts och färg 

samt lagningar efter elkablar.Ösmo kyrka är särskilt 

vacker för att den visar upp måleri både i valv och 

på väggar. Väggarna var allra smutsigast. Här fi nns 

fragment av måleri från många olika perioder. Målet 

har varit att visa en rengjord och lugn helhet av äldre 

måleri. Allt dokumenteras i en omfattande rapport. 

Komplettering med färg, s.k. retuschering, har gjorts 

i liten omfattning och då endast på tidigare tillägg. 

Några linjer har fyllts i med träkolsstift. Kronorna 

och ljusplåtarna på väggarna har varit på renovering 

under byggtiden. Predikstolen och dopängeln,  som 

stått bakom kororgeln konserverades. 

Entrén i kyrkorummet förändrades. Genom att bygga 

ett nytt skrudskåp har vi återtagit det öppna samban-

det mellan långhus och tornrum. Dopängeln, som 

stått dold sedan 1970-talets restaurering iståndsatte 

den medeltida funten, har fått en ny placering där 

den välkomnar oss på ett nytt podium under 

orgelläktaren. 
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Ösmo kyrka med rengjorda väggar och valv. Det öppna sambandet med tornrummet har återskapats.  Över fönstren sitter nya specialritade belysningsarmaturer. Kyrkan sedd från sydväst. Marken framför vapenhuset har sänkts.

ÖSMO KYRKA
Den medeltida kyrkan är iståndsatt. Denna ombyggnad är en 

del av ett långvarigt samarbete med Ösmo-Torö församling, 

som pågår sedan 1994. Arbete med fasadrenovering, vård-och 

underhållsplan samt rtenovering av sakrisitan har föregått den-

na restaurering. Huvudfrågan var att säkra förhållandet mellan 

ett nytt värmesystem, medeltida muralmålningar av Albertus 

Pictor och fantastiska inventarier från alla sekler från och 

med 1300-talet. Därtill har verksmhetsutveckling, tillgänglig-

het, brandskydds- och arbetsmiljökrav varit viktiga faktorer. 

Den välproportionerade och rika miljön har kompletterats med 

målet att stärka helheten. Ställningstaganden och formgivning 

har gjorts i ett intressant samtal med den gamla byggnaden, 

experter och dess brukare.

FAKTA:

UPPDRAGSGIVARE: Ösmo-Torö församling i Strängnäs stift, 

Kjell Linder 

BRUKARE: Ösmo-Torö församling

ARKITEKT: AIX Arkitekter: Mona Lantzourakis ansvarig arkitekt, 

generalkonsult och projekteringsledare, Anders Scherman, Bo 

B Jacobsen, Anne Teresiak och Jonne Lidström medverkande 

arkitekter och ingenjör

ANTIKVARISK MEDVERKAN: WSP, Cecilia Pantzar

PROJEKTLEDARE: Ordförande i kyrkogårds- och fastighetsutskot-

tet, Arnold Persson

ELKONSULT: Lars Alm & Co Elkonsultbyrå AB, Stig Djerf

VVS-KONSULT: Allmänna VVS-byrån AB, Göran och Björn Stål-

bom

KONSTRUKTÖR: Tyréns AB, Hans Lanevik

BRANDKONSULT: Prevecon AB, Tobias Rejnö och Johan Nordin

KONSERVERINGS PROGRAM:  Konservator Misa Asp AB, Misa 

Asp Acta konstervering AB, Ann-Marie Christensson

BYGGLEDARE:  AIX Arkitekteker, Anders Scherman

BYGGENTREPRENÖR:  GE Byggnadshyttan Gotland

SE FASTA SNICKERIER: Blekhems egendom AB

SE LÖS INREDNING: Anders Thorvaldssons snickerier i Västervik

SE MÅLERI: K Fredrikssons Måleri AB

SE BELYSNINGARMATUR: Ljusdesign i Gävle

SE KONSERVERING: Konservator Misa Asp AB, K A Jonsson 

kronrenovering AB

Korabsiden, det Törnfl uchtska koret byggdes till 1716. Altarringen har 

konserverats, altaruppsatsen skyddats och väggarna rengjorts.

Kyrkorummet sett från väster. Måleri på väggar och valv är rengjort, nytt värmesystem instal-

lerat och nya snickerier står i koret, som nås med ett sidoordnat lyftbord.



AIX ARKITEKTER AB
HUDIKSVALLSGATAN 8  SE-113 30 STOCKHOLM

+46 8 690 29 00  INFO@AIX.SE  WWW.AIX.SE ÖSMO KYRKA
HELGOPRISET 2013 

Photo: Peder Lindbom, AIX Arkitekter

MATERIALVAL OCH DETALJERING 
Färgsättning har utförts på plats utifrån diskussioner kring skisser, färgunder-

sökning och arbete med provuppstrykningar där kulörer brutits och justerats 

på plats. 

De nya snickerierna är byggda i massivträ och formgivningen bygger på ett 

spel mellan släta ytor, traditionella  rörelsefogar med ny placering och profi ler 

som defi nierar kanter och spelar i ljuset. Kulör och måleriteknik är avgörande 

för att vår tids tillägg ska samspela med kyrkorummet. 

Bänkkvarterens trägolv revs för att ersättas av kalkstensplattor med golvvärme 

under. Plattorna är valda i tre grårosa nyanser som kommer framträda genom 

slitage och såpskurning. Tillsammans med tegelfriser samtalar de med de 

kulörta valven och minner om 1700-talets tegelgolv. I koret har äldre kalksten 

lyfts och återlagts. All sten ligger i kalkbruk - samma teknik och material som 

har använts i århundraden.

Detaljeringsgrad, material och ytbehandling är valda så att tilläggen ska ut-

göra en ny årsring som både är avläsbar och samspelar med det medeltida 

rummets helhet. Vi ägnar oss med stort intresse åt ställningstaganden kring 

huvudsak och bisak, helhet och delar, kvalitet och åldrande, reversibilitet, 

inklädnad och optimal placering. Ett samarbete med de antikvariska myndig-

heterna är att se som en kvalitetssäkring och möjlighet till utveckling snarare 

än granskning och begränsning.

 

Ritningar ovan: Längdsektion och tillverkningsritningar för ny vapebhusport

Ovan: Detalj från nattvardsbordet. Ett av fl era 

tillägg som gjorts som traditionellt byggda och 

målade snickerier i vår tappning

Till höger: Förra restaureringens smide har kom-

pletterats med en handledare. Vi valde patina 

framför ommålning för det äldre smidet.

Nedre rad: Kyrkorum och kor har tillgängliggjorts 

genom sänkt kyrkogårdsgång och  ny vapenhu-

sport samt nytt lyftbord vid koret. T.v vapenhus 

med ny port och ny skjutvägg

Ovan: I tornrumet har en samlingsplats ordnats med 

1800-talets bänkar som lyfts ner från orgelläktaren. 

Till höger: Hela golvet togs upp vid 1930-talets 

renovering.

Nedan t.v: Ösmo kyrka efter1909 års renovering.

Nedan t.h Ösmo kyrka före1909 års renovering.

Till höger: Ny specialritad belysningsarmatur.

Till höger, ovan: När man når långhuset möts man av dopäng-

eln.

Ovan: I bänkkvarteren ligger ett nytt kalkstensgolv med golv-

värme under 1970-talets bänkkvarter.


