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Inledning
Kyrkan har i flera århundranden varit den 
självklara och centrala mötesplatsen. Idag 
finns det en tydlig trend att medlemsantalet 
minskar och många kyrkor står oanvän-
da. 55 kyrkor har sålts av Svenska kyrkan 
mellan åren 2000 och 2014 och ett fåtal har 
rivits.  Kyrkan är inte bara vilken byggnad 
som helst – den är en mötesplats. Ett land-
märke. 

Vi står inför ett paradigmskifte och Svenska 
kyrkans församlingar accepterar inte längre 
ett statiskt bevarande av kyrkans kulturvär-
den. Att inte låta kyrkan följa med i tiden 
vore ödesdigert då själva brukandet skulle 
avta och därmed urholka kyrkans funda-
ment och hela meningen med ett levande 
kulturarv. Ett levande kulturarv där funk-
tion och kulturarv möts är det optimala. 
Kyrkan dör inte ut för att människor slutar 
gå dit – det är för att det inte tillkommer 
nya besökare. 

Kyrkorna vittnar om samhället vid olika 
tidsepoker och ger oss kunskap om dess 
historia, traditioner och levnadsförhållan-
den. De är ett av Sveriges mest värdefulla 
kulturarv samtidigt som allt fler kyrkor står 
outnyttjade i ett urbaniserat, sekulariserat 
och samtidigt mer och mer mångkulturellt 
Sverige. Detta väcker frågor om vad som 
ska hända med dessa oanvända rum i vårt 
samhälle. Övertaliga kyrkor är ett utbrett 
problem i hela Europa, där kristendomens 
medlemsantal sjunker medan islam ökar i 
samband med migration. År 2050 beräknas 
islam vara lika stor som kristendomen vilket 
öppnar upp för frågor om fler mångreligiösa 
byggnader. I England och Nederländerna är 
försäljning och införande av nya verksam-
heter vanligare förekommande än i Sverige. 

Frågan om återanvändning av heliga plat-
ser och heliga byggnader gäller inte bara 
material underhåll, funktion och ägande 

utan har även en stark symbolisk och social 
dimension för hela samhället. Därför har 
återanvändning av byggnader för religiösa 
syften alltid varit en känslig fråga. Föränd-
ring har historiskt sett varit en naturlig del 
av kyrkorummet att kyrkor har byggts om 
och anpassats efter samhällsbehov. 

I dialog med staten arbetar nu Svenska 
kyrkans nationella nivå med en strategi för 
framtida användning och förvaltning av 
kyrkor i ett förändrat samhälle. Den handlar 
till exempel om mångbruk och sambruk 
av kyrkor och att hitta långsiktigt hållbara 
lösningar för vård och förvaltning. Efter-
som Svenska kyrkan anser att tiden är inne 
för en anpassning av kyrkoanvändandet till 
dagens behov och att gemene man inte vill 
att kyrkor ska rivas för att de står tomma 
finns det en ypperlig möjlighet att framläg-
ga förslag på ett alternativt utnyttjande och 
omdanande av kyrkorna. Det är den möjlig-
heten vårt examensarbete handlar om.

För att kyrkorna ska kunna överleva det 
sjunkande medlemsantalet och ekonomi 
krävs det ett mer öppet sinne för andra 
verksamheter och religioner. I vårt projekt 
undersöker vi därför vilken typ av motsva-
rande nytt program som går att applicera i 
dessa kyrkor och som motsvarar den sorts 
sociala samlingspunkt som kyrkan en gång 
hade och hur kan man återskapa den tidi-
gare mötesplatsen med nya arkitektoniska 
medel, där kyrkan får ett fortsatt publikt 
användande och inte sätts i privat ägande. 
Ett förändrat användande kräver oftast ett 
förändrat kyrkorum, vilket är huvudtemat i 
vårt projekt.

En inblick internatio-
nellt
Övertaliga kyrkobyggnader är inte bara ett 
svenskt fenomen utan förekommer i hela 
Europa. England och Tyskland ligger minst 
en halv generation före i utvecklingen i jäm-
förelse med Sverige. 
Skillnaderna ligger i den formella struktu-
ren liksom i den ekonomiska utvecklingen. 
Svenska församlingar är huvudsakligen 
självständiga beslutsenheter med en regle-
rande kyrkoordning samtidigt som den bor-
gerliga lagen gäller i kyrkobyggnadsfrågor. 
Nyordningen i Svenska kyrkan överlämnar 
ansvaret om kyrkorummens användning till 
församlingarna – på gott och ont. I Eng-
land och Tyskland är det istället stiften som 
övertar ansvaret för kyrkobyggnaden då en 
församling inte längre kan driva den medan 
stiftet i Sverige endast har en rådgivande 
roll men fördelar den kyrkoantikvariska 
ersättningen i samråd med statliga organ. 
Istället för att ha statliga myndigheter som 
ansvarstagande för det kyrkliga kulturarvet 
så har stiften bedömts vara organisationer 
med tillräcklig kunskap och inblick i denna 
ansvarsfråga. 

Synen på kyrkan har förändrats. Då måste 
även kyrkan följa med i den förändring som 
sker i samhället. Religioner hör inte till en 
privat sfär utan är av stor betydelse i dagens 
mångkulturella och öppna samhälle även 
om bilden ser annorlunda ut idag jämfört 
med för hundra år sedan. I Frankrike har 
det föreslagits att kommuner skall stödja 
byggandet av gudstjänstrum för alla religio-
ner. Kyrkans roll i den lokala offentligheten 
har förändrats eftersom människor inte går 
i kyrkan som förr i världen. När kyrkan 
får en annan roll i samhället, förändras de 
förväntningar människor har på använd-
ningen av ett kyrkorum, och således även 
kyrkans egna förhållningssätt till de för-
ändrade förväntningarna. När en kyrka är i 

renoveringsbehov i England eller Tyskland 
förefaller det vara en angelägenhet för alla 
inom hörhåll. Ett stort problem i England 
är alla de kyrkoruiner som församlingarna 
är ansvariga för och måste ses över för att 
inte utgöra en risk för besökare. I enskilda 
fall har en ruin omvandlats till bostad, t.ex. 
Holy Trinity i Brockhampton. 

Utmärkande för Sverige:

1.  Behov – frivilligt ansvarstagande. Av 
ekonomiska skäl måste församlingen ta i 
anspråk frivilligt ansvarstagande från enga-
gerade församlingsbor.
2.  Kvalitetskravet – endast experter och inte 
frivilliga kan anlitas för underhåll vilket är 
mycket kostnadskrävande.
3.  Beslutsfattande – sker långt ifrån den 
lokala idealismen vilket gör det svårare att 
hantera ekonomin och ansvarsfrågan.

Trappstegsmodell för 
framtida nyttjande av 
kyrkor 
1.  Fortsatt kyrkligt användande utan större 
ingrepp i byggnad. 
2.  Bygga in/bygga till utrymmen för kyrkli-
ga ändamål. Uthyrningsbara delar av rum. 
3.  Gemensamt nyttjande, där offentliga, 
religiösa och ev. privata partners involveras.
4.  Totalförändring av användandet, men 
med fortsatt kyrklig nyttjanderätt. 
5.  Byggnadsmässig paus. 
6.  Offentligt nyttjande, ickekyrklig verk-
samhet.  
7.  Övertas av andra kyrkogemenskaper
8.  Försäljning/Privat övertagande, t.ex. 
bostäder, butik, kontor etc. Endast en utväg 
för att förhindra rivning. 

Lärdomar och råd
•   Förbättra samverkan mellan den lokala 
församlingen och samfälligheten.
•   Nya strategier som involverar interdisci-
plinära områden.
•   Kreativ dialog som inte enbart engagerar 
kyrkan och församlingen utan som även 
innefattar arkitekter, stadsplanerare, kultur-
minnesvård liksom näringsliv, fastighetsför-
valtning och rättsväsende.
•   Försäljning av kyrkor är ett sätt att få in 
pengar till underhåll av övriga kyrkobygg-
nader. 1/3 av intäkterna vid en försäljning 
går till underhåll. 
•   Förutsatt att kyrkobyggnaden står kvar 
i sin yttre form är det angeläget att finna 
lösningar för nya verksamheter att ta plats. 
Ibland behålls byggnadens struktur intakt 
medan nytt bruk innefattar en fristående 
och utbytbar inredning – ett tillvägagångs-
sätt som många konservatorer och experter 
inom kulturarvsfrågor rekommenderar.  
•   När statskyrkan försvann år 2000 i Sve-
rige sågs religionen som en privat angelä-
genhet men religionen med dess kulturella 
yttringar i samhället är i allra högsta grad 
relevant och staten har att bejaka detta. Det-
ta är bakgrunden till att staten kan uppdra 
begravningsverksamheten åt ett samfund 
och utdela ekonomiska möjligheter att ta 
ansvar för förvaltningen av kulturarvet. 
•   Kostsamma ombyggnationer är inte 
lösningen, utan istället krävs genomtänkta 
och fantasifulla koncept, öppna för hela 
samhället.  

Risker vid eventuell försäljning:
•   Kyrkor är ej lönsamma spekulationsob-
jekt.
•   Samfund tar skada (något som visat sig i 
England och Nederländerna).
•   Kyrkobyggnaderna blir marginaliserade 
från offentligheten. 
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Svenska kyrkan i siff-
ror
6,4 miljoner dvs. 65,9 % av Sveriges befolk-
ning tillhör Svenska kyrkan.
 

•   I Sverige finns 3 400 kyrkor som ägs och 
förvaltas av Svenska kyrkan. 
•   8 377 stycken gick aktivt (dvs de över 12 
år) med i svenska kyrkan.
•   71 700 personer (1,1 procent av medlem-
marna) valde att lämna kyrkan.
•   Sedan år 2000 har minst en kyrka tagits 
ur bruk i alla stift (utom Visby och Växjö), 
vilket blir 55 kyrkobyggnader.
•   Av dessa krävdes tillstånd för ett 20-tal av 
de antikvariska myndigheterna och ett 40-
tal såldes, varav ett 10-tal till andra intres-
senter än trossamfund.
•   Ett fåtal kyrkor har rivits. De kyrkor som 
revs var i första hand från sent 1800-tal och 
1900-talet. Några var dock från 1100-talet.

Kyrkan i siffror 
- Internationellt
England:
•   The Church of England stänger ca 20 
kyrkor per år. Sedan 1969 har 1700 (ca 10%) 
församlingskyrkor av Church of Englands 
drygt 16000 kyrkobyggnader stängts. 
•   Metodistkyrkan i England har från 14 
000 st. från år 1932 minskat till 6000 st. år 
2007.
•   10% av de övertaliga kyrkorna går till 
andra kristna.
•   1/3 förvandlas till nya bostäder.
•   1/3 omvandlas till kommunala projekt 
inom kultur och social omsorg.
•   10% överförs till stiftelsen för fortsatt 
underhåll.

Danmark:
•   Ca 200 Danska kyrkor är underanvända.

Tyskland:
•   Ca 515 stycken kyrkor i Tyskland har 
stängts det senaste decenniet. 

Nederländerna:
•   Den nederländska romersk-katolska kyr-
kan uppskattar att 2/3 av deras 1600 kyrkor 
kommer vara ur drift inom 10 år och deras 
protestantiska kyrka uppskattar att 700 av 
deras kyrkor kommer att stängas inom fyra 
år.

USA:
•   I USA byggdes 5000 stycken nya kyrkor 
mellan år 2000 och 2010, men samtidigt 
minskade antalet kyrkobesökare med 3 % 
under samma period. USA beräknas stöta 
på samma problem med övertaliga kyrkor 
som Europa om ca 10 år.

Exempel på kyrkor 
som har förändrats
•   Urban kontext – St Paul´s church i Wal-
sall, England. Ny galleria genom en nybyggd 
stålkonstruktion i tre våningar inne i bygg-
naden som rymmer affärer, social rådgiv-
ning, restaurang med rättvisemärkta/lokalt 
producerade matvaror och en konferens-
våning som även kan ordnas som guds-
tjänstrum. Detta har medfört att försam-
lingen kan ge arbete åt 18 deltidsanställda. 
Lånen är nu återbetalda och projektet går 
med vinst. 

Detta exempel visar både på sättet att 
återigen nå ut till samhället liksom att för-
samlingen återinvesterar vinsten i ett mis-
sionsåtagande som förnyar församlingens 
gudstjänstfirande på en plats mitt i staden. 

•   Landsbygdskontext – St Bartholomew, 
England. Partiellt program har införts. 
Koret är församlingens kyrkorum med en 
avskiljande glasvägg. I långhuset finns rum 
för församlingshemmets sekulära aktivite-
ter, bl.a. kommunal barnverksamhet med 
en modernt inredd köksavdelning. Guds-
tjänstdeltagandet har inte förändrats men 
byggnaden har återgått till att utgöra byns 
centrum. 
 

•   Nybyggnation – En kyrka i Exeters stift 
i Plymouth, England, ska demonteras och 
istället ska ett hyreshus med tillhörande 
kyrkobyggnadskomplex byggas. På detta 
sätt har en ny modern kyrkobyggnad kunna 
skapas för församlingen utan att det inne-
burit en extra kostnad för Church of Eng-
land. 
•   Partiell förändring har skett i Sofia 
kyrka i Stockholm (arkitekt: Reflex arkitek-

ter) där delar av kyrkorummet skärmats 
av med glasväggar för bl.a. barnpassning. 
Kyrkorummet har även fått förbättrad ljud- 
och ljussättningsmöjligheter för dans- och 
musikaktiviteter. 

•   Historiskt exempel - Hagia Sofia byggdes 
ursprungligen som en kyrka på 530-talet 
och blev 1453 omvandlad till Moské. Sedan 
1934 är det ett museum.
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Lagar och skydd för 
kyrkorummen
Kyrkobyggnader och kyrkotomter som som är invigda 
för Svenska kyrkans gudstjänst och har tillkommit före 
1940 samt ett urval av dem som tillkommit senare är 
skyddade enligt kaiptel 4 kulturminneslagen, KML och 
får inte på något sätt väsentligt ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen.

För att omfattas av lagen krävs också att de ägdes eller 
förvaltades av Svenska kyrkan den 1 januari 2000. Även 
om en sådan kyrka därefter får en annan ägare fortsätter 
lagskyddet att gälla.

De kyrkor som omfattas av sådan tillståndsplikt är 3071 
till antalet. Skyddet omfattar också inventarier, begrav-
ningsplatser och kyrkotomter.

Frikyrkor och sjukhuskyrkor är inte skyddade enligt 
KML. Men även i fall där KML inte gäller kan särskilt 
skyddsbeslut fattas av länsstyrelserna om kulturvärdena 
är så stora att detta anses nödvändigt.

Kulturminneslagen tvingar församlingarna att bekosta 
underhållet av kyrkorna. Staten ger bidrag till vård och 
underhåll.

Kyrkor som den 1 januari 2000 eller senare har invigts 
för Svenska kyrkans gudstjänst kan också få skydd 
enligt kulturminneslagen, men då som byggnadsmin-
nen enligt 3 kap i KML. Det beror på att Svenska kyr-
kan från den dagen upphörde att vara statskyrka och 
blev likställd med andra enskilda trossamfund. Andra 
trossamfunds kyrkor kan också skyddas som byggnads-
minnen.

Kulturminneslagen tvingar församlingarna att bekosta 
underhållet av kyrkorna. För en del kyrkor som har 
värdefulla inventarier men litet skatteunderlag blir det 
väldigt krävande.

Östra Nöbbelöv kyrka

Då Östra Nöbbelöv kyrka och kyrkogård har tillkommit 
innan år 1940 och är del av svenska kyrkan är den skyd-
dad av kulturminneslagen (KML) där länsstyrelsen har 
beslutanderätt.  Länsstyrelsen ställer villkoren för till-
stånden, som avser ändringar och dokumentationen av 
kyrkan. Östra Nöbbelöv kyrka har en lång historia och 
är en viktig identitetssymbol i området, som har vittnat 
om samhällsförändringar, kulturarv och vardagsliv.

Enligt KML är de kulturhistoriska värdena i kyrko-
byggnaden, kyrkotomten, de kyrkliga inventarierna och 
begravningsplatsen skyddade enligt följande:

Kyrkobyggnaden kräver tillstånd för:
•Rivning, flyttning eller ombyggnad av byggnaden.
•Ingrepp i eller ändring av dess exteriör och interiör 
med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyck-
ning.
•Ändring av dess färgsättning.

Kyrkotomten (ej inkl. kyrkogården) kräver tillstånd för:
•Utvidgning av tomten
•Uppförande eller väsentlig ändring av byggnader, mu-
rar, portaler eller andra fasta anordningar på tomten.
Begravningsplatsen:
•Skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoris-
ka värde inte minskas eller förvanskas.
•Skall i vården beaktas som en kulturmiljö.
•Innefattar även byggnader och fasta anordningar som 
murar och portaler.
•Tillstånd för att utvidga eller på något annat sätt vä-
sentligt ändra begravningsplatsen.
•Tillstånd för att uppföra ny byggnad eller fast anord-
ning.
•Tillstånd för att riva eller väsentligt ändra befintlig 
byggnad eller fast anordning.

Inventarier av kulturhistoriskt värde skall:
•Förvaras och vårdas väl.
•Finnas med i en förteckning som beskriver om den 
förvaltas eller förvaras på annan plats än församlingen.

Underhållsarbete:

•Sedvanliga underhållsarbeten eller brådskande repara-
tionsåtgärder får utföras utan tillstånd.
•Skall utföras med material och metoder som är lämp-
liga med hänsyn till byggnadens eller anläggningens 
kulturhistoriska värde.

Tegelhuset Bricks – f.d. Rosengårds kyrka

Då kyrkobyggnaden med tillhörande församlingshus är 
uppförd efter år 1940 är den inte skyddad av kulturmin-
neslagen. Och då kyrkan inte har en begravningsplats 
saknar den även ett skydd av tomten runt kyrkan.

St Paulskyrkan, Mariatorget

Sammanfattning av Stadsmuseets kulturmiljöenhets syn 
på frågan om vilka krav som finns för kyrkans historis-
ka värden. Kulturmiljöenheten får plan- och bygglovsä-
renden som rör denna typ av miljöer på remiss från 
Stadsbyggnadskontoret varför de kommer att bli invol-
verade längre fram i ett eventuellt planarbete eller en 
bygglovsprövning. 

”Fastigheten Rosendal mindre 6 är blåmarkerad på 
Stadsmuseets klassificeringskarta vilket innebär att 
miljön har särskilt höga kulturhistoriska värden. Det 
innebär att Plan- och bygglagens förbud mot förvansk-
ning kan tillämpas här (PBL 8:13). 

Kyrkans historiska värden är kopplade både till arkitek-
turhistoria och byggnadshistoria men även till sociala- 
och samhällshistoriska aspekter. 

Att byggnaden står här idag berättar bland annat om 
Södermalms historia och frikyrkorörelsens framväxt. 
Byggnaden är i stora delar mycket väl bevarad med 
ursprunglig altarring, takarmatur i kyrkorummet med 

mera. 

Om inte befintlig verksamhet kan vara kvar i lokalerna 
ser Stadsmuseet gärna att en ny detaljplan tas fram för 
fastigheten. Syftet med en sådan plan bör, vid sidan av 
eventuell ny användning, vara att säkerställa befintliga 
kulturhistoriska värden. 

Skyddsbestämmelser bör omfatta exteriör (volym, fasa-
der, tak, fönster med mera) och kyrkorummets volym 
med orgelläktare, ursprunglig fast inredning med mera. 
Orgeln liksom nuvarande bänkar i kyrkorummet verkar 
ha tillkommit i ett ganska sent skede varför museets 
bedömning är att dessa sannolikt kan vara möjliga att ta 
bort.”

Hanna Gårdstedt, bebyggelseantikvarie
Kulturförvaltningen, Stadsmuseet. 
Stockholms stad

Att ta en kyrka ur bruk 
Församlingens eller pastoratets beslutar om att en 
kyrkobyggnad ska tas ur bruk , vilket sedan prövas av 
stiftsstyrelsen som innan beslutet tas ger domkapitlet 
och länsstyrelsen tillfälle att yttra sig. 

Det är också församlingen/pastoratet som i huvudsak 
har det ekonomiska ansvaret för kyrkobyggnadens be-
stånd och underhåll. Vid en eventuell försäljning gäller 
skyddsbestämmelserna i kulturmiljölagen, oavsett vem 
som är framtida ägare.  

Tillvägagångssätt

•   Kontakta stiftet
•   Kontakt länsstyrelsen
•   Gör en utredning
•   Om utredningen visar att kyrkan ska tas ur bruk:
      - Beslut i kyrkofullmäktige
      - Om församlingsråd finns ska frågan väckas även  
där.
      - Beslut i stiftsstyrelsen, som inhämtar yttrande                           
från domkapitlet och länsstyrelsen.
      - Avlysningsgudtjänst planeras i samråd med 
biskopen.

Avsakralisering av kyrka. 
Avslutas med att korset 
bärs ut.



1. Nationell & Riksnivå

Kyrkokansliet i Uppsala ansvarar för gemen-
samma angelägenheter i fråga om utbildning, 
samråd, ekumeniska relationer, information, 
verksamhet bland svenskar i utlandet, interna-
tionell mission och diakoni samt inomkyrklig 
normgivning och överprövning av beslut. 

Är kyrkans röst utåt, i Sverige och internatio-
nellt.

Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främste före-
trädare.

Kyrkoval
Vart 4:e år hålls direkta val till Svenska 
kyrkans alla nivåer. 

Kyrkomötet
Svenska kyrkans högst beslutande 
organ.

Kyrkostyrelsen
leder och samordnar den nationella 
nivåns uppgifter, med ärkebiskoppen 
som ordförande.

De kyrkliga nämderna.

Biskopsmötet
Biskoparna samråder om gemensam-
ma frågor.

2. Tretton stift

Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska 
stift med var sin biskop. Stiftens grundläggande 
uppgift är att främja och ha tillsyn över försam-
lingslivet.  

Varje stift omfattar församlingarna inom stiftets 
område och bär namn efter biskopssätet. 

3. Kontrakt

Stiftet är indelat i kontrakt som vart och ett 
omfattar ett antal av stiftets församlingar.

I varje kontrakt finns en kontraktsprost. 

Stiftsfullmäktige
Högsta beslutande organ i stiftet.

Stiftsstyrelsen
stiftets förvaltande och verkställande 
organ med biskopen som ordförande.

Domkapitel
Prövar behörighet för präster och 
diakoner samt beslut som överklagas. 
Biskopen är ordförande.

5. Församlingen 

Församlingarna har lokal självstyrelse men är 
samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan 
som trossamfund. Kyrkans cirka 1 800 geo-
grafiska församlingar täcker hela landet. Alla 
medlemmar har tillsammans ansvaret för att 
församlingens grundläggande uppgift - guds-
tjänst, undervisning, diakoni och mission - blir 
utförd. 

Svenska kyrkan i utlandet

Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet be-
slutar vilka utlandsförsamlingar som tillhör 
Svenska kyrkan. Det finns 45 utlandsförsam-
lingar och dessutom ett åttiotal gudstjänstplat-
ser där man samlas regelbundet.

Kyrkofullmäktige
Högst beslutande organ i försammlingen

Kyrkoråd
Verställande organ och församlingens sty-
relse.

Kyrkoherde
Ansvarar för ledning, samordning och 
tillsyn. 

Samfällda kyrkofullmäktige
Högsta beslutande organ i samfälligheten. 

Kyrkonämnd
Verkställande organ.

Samfällighet
Är en samverkan mellan församlingar med 
gemensam ekonomi och edministration

4. Pastorat och samfällighet
 
Pastorat är en kyrkoherdes tjänstgöringsområ-
de. 
Pastoratet kan bestå av en eller flera försam-
lingar med en gemensam kyrkoherde. Flera 
församlingar och pastorat kan ha en gemensam 
samfällighet för samordningen av ekonomi, 
fastigheter och personal

Kyrkokarta
Simrishamns kommun

Kyrkokarta
Malmö

Kyrkokarta
Stockholm



Gotik
1200
Spetsiga valv- &  fönsterbågar
I den gotiska arkitekturen återkom skulpturen som en integre-
rad del av arkitekturen, spetsbågar, strävpelare, kryssribbvalv 
och glasmåleriet skapade tillsammans en helt ny stil som 
snabbt spred sig från Norden till Italien.
Strävan upp mot ljuset

Romansk stil (Romanik)
950-1100
Kännetecken: kraftiga murar (för att klara av trycket från 
tunn- och kryssvalven) 
Små fönster och dörrar (för att inte påverka väggarnas 
bärighet)
Stilen kan ställas i kontrast med den samtida gotiska stilen
Grovt bearbetade stenar
På landsbygden användes kyrkor som försvarsanläggningar

Ex: Östra Nöbbelöv kyrka (se siluett)

Renässans 
1520-1650
Pånyttfödelse av antika ideal
En tro till den mänskliga förmågan och hennes framsteg

Barock
1650-1750
Dramatik - överväldigande och teatraliskt
Rörelse
Kontraster - växelspel mellan ljus och skugga
Influerades starkt av antikens arkitektur

Jugend 
(Frankrike: Art Nouveau)

1900-1910
Motreaktion mot alla de historicerande stilarna
Experimenterade med olika tekniker
Runda & mjuka former
Dekorationer med växtmotiv
Asymmetri 

Nationalromantik
(England: Arts & Crafts)
1910-1920
Strävan mot äkta material som trä, tegel, smide och sten (till 
skillnad mot putsade ytor och gips  som var vanligt under 
1880-talet)
Lokala nationella traditioner

1920-talsklassicism
1920-1930
Klassiska former blandat med moderna material och 
möjligheter
Ljusa pastellfärger 
Enkla men markerade pilastrar på fasaden

Funktionalism 
(Internationellt: Modernism)

1930-1970
Form följer funktion
Nya byggtekniker
Kostnadseffektivt
Repetitivt byggande
Ex: Rosengårds kyrka i Malmö (se siluett)

Rokoko
1750-1785
I Sverige fick inte Rokokon något större genomslag i arkitek-
turen men däremot en mycket stor spridning i inredningen.
Svängda & böljande former
Ljusa färger
Bärande byggnadsdelar som t.ex. pelare och balkar skulle 
döljas genom överdådig utsmyckning

Nyklassicism
(Gustaviansk stil)

1772-1810
Kallades i Sverige för den Gustavianska stilen.
Husen fick enklare utformning 
Fönstren flyttades ut till fasadlivet (inga nischer runt fönstren)

Ljuset i fokus

Nygotik
 1880-1890 
Återupplivande av gotiska inslag som  spetsiga valv- &  
fönsterbågarna. 
Ex: St Paulskyrkan (se siluett)

Romantiserande stil
1890-1900
Rena tegelfasader populärare i Renässansstilen, istället för de 
vanliga putsade fasaderna. 

Villor i utkanten av staden byggdes med prefabricerad 
snickarglädje

Nybarock 
1890-1900 
Vanliga kännetecken som skiljer den lite smäckrare Nyrenäs-
sansen från Nybarocken är de kraftigt överdådiga, tunga och 
monumentala fasaderna hos barockhusen.  

Nyrenässans 
1800-1900
Massproduktion men med klassiska drag från Renänssansen 
Billigt material bidrog till mkt dekoration
Prefabricerade delar i puts och gips
Riklig användning av pilastrar runt fönster och överallt på 
fasaden
Små tempelliknande tak (frontoner) ovanför fönster och dörrar
Varje våning är oftast markerad med rusticeringar eller 

Postmodernism
1970-2000
Samlingsnamn på de olika arkitekturstilar som kom efter 
funktionalismen
Pastischer

1303-01-04 
Birgitta Birgersdotter föds i Rimbo, bli så småningom 
åttabarnsmor och skriver ner sina himmelska uppenbarelser, i 
dag utgivna i fyra bokband. Hon pilgrimsvandrar till Nidaros, 
Compostela, Jerusalem och Rom.. Hon påverkar kungar 
och påvar och är bedrövad över Roms förfall. Hon får en up-
penbarelse att grunda ett munk- och nunnekloster i Vadstena 
och anger exakta mått för Blåkyrkan där. Hon dör i Rom 23 
juli 1373 och bärs hem till Vadstena, där hon begravs. Hennes 
Birgittinerorder får stor spridning och hon kanoniseras som 
helgon 1391, den enda svenska som blivit helgonförklarad.

1516 
Svenska smedsonen, Olov Petersson, eller på latin Olaus 
Petri, skriver in sig vid universitetet i Wittenberg där han får 
den katolske prästen och munken Martin Luther som lärare. 
Han tar starkt intryck av Martin Luther som riktat kritik mot 
delar av katolska kyrkans lära. Intrycken av den lutherska 
kristendomssynen tar han med sig tillbaka till Sverige där han 
blir präst och sprider budskapet om frälsning genom Kristus.
1517 
Lutherska reformationen börjar i Tyskland
1520 
Stockholms blodbad
1523 
Gustav Vasa blir kung i Sverige
1526 
Nya Testamentet trycks på svenska. Tryckerier inrättas för att 
tjäna kyrkan. Den första psalmboken ges ut och den svenska 
psalmskatten tar sin början.
1527 
Sverige ansluter sig till den evangelisk-lutherska protestant-
ismen. Kung Gustav Vasa utser sig själv till kyrkans högsta 
beslutsfattare, kyrkan blir en statskyrka helt underordnad 
staten.
1531 
En brytning med påven i Rom markerades också av att 
kungen utsåg ärkebiskopen Laurentius Petri
1541-06 
Gustav Vasas Bibel ges ut. 
1541 
Gustav Vasas bibel. Bibeln på svenska med illustrationer 
1544 
Ytterligare steg mot en protestantisk statskyrka togs med 
riksdagen i Västerås. Då förbjöds helgondyrkan, själamässor 
och vallfärder. Det blev dödsstraff på att tillhöra någon annan 
kyrka än den officiella lutherska

1618 
Trettioåriga kriget börjar
1618 
Gustav II Adolfs bibel (en av tre nya bibelversioner under 
1600-talet)
1646 
Kristinas bibel
1648-10 
Westfaliska freden gör slut på ett europeiskt religionskrig. 
Freden betyder, att man inte mer skall kriga om trostolkningar 
och att Sverige blir en garant för religionsfrihet för de evange-
liska inom Tyska riket.
1648 
Westfaliska freden 
1648 
Westfaliska freden. Sverige en av segrarmakterna

Ateism råder i och med upplysningsfilosofin 
1703 
Karl XII:s bibel
1709 
Nederlaget vid Poltava
1716 
Suecia Antiqua et Hodierna utkommer
1718 
Karl XII stupar. Envälder och stormakten faller samman. 
1726 
Konventikelplakatet - förbud av alla religiösa
1720 
Enväldet avskaffas
1720 
Efter att ha förlorat ett 20-årigt krig, går Sverige från att ha 
varit Europas hårdaste diktatur till Europas friaste författning 
med partier i riksdagen. I den skrivna regeringsformen sägs, 
att den första och förnämligaste grundvalen till ett lyckligt 
och varaktigt rike är enheten i religionen. Inom prästeståndet 
betonades detta krav genom strikt reglering av det mesta.
1726 
Konventikelplakatet, en kunglig förordning, införs. Det 
förbjuder och straffbelägger alla andliga sammankomster, 
som inte leds av församlingsprästen. I de svenska kyrkorna 
predikas dygd och moral snarare än omvändelse och frälsning. 
Reaktionen blir uppkomsten av olika väckelserörelser som 
pietismen, en innerlig, individualistisk tro.
1731 
Svenska ostindiska kompaniet grundas
1739 
Vetenskapsakademien instiftas
1741-43 
Krig mot Ryssland
1746-47 
Beslut om Sveaborg och Landskrona

1805-09 
Sverige deltar i Napoleonkrigen
1809 
En ny regeringsform införs
1809 
Sverige förlorar Finland
1810 
Litografin introduceras i Sverige
1811 
Götiska förbundet stiftas
1814 
Union mellan Sverige och Norge
1819 
En ny psalmbok gillas av kungen. Många psalmer har Johan 
Olof Wallin som författare. Frans Mikael Franzén från Åbo 
flyttar till Sverige och blir sedan biskop i Härnösand. Han 
lämnade Finland efter förlusten mot Ryssland i vårt sjätte och 
sista krig mot dem. Hans adventspsalm Bereden väg för Her-
ren tillkom som en fredspsalm under de Napoleonska krigen.
1832
Stockholms konstförening bildas
1842 
Allmän folkskola
1845 
Konstnärsgillet stiftas
1851 
Ersta diakonissanstalt grundas efter inspiration från den 
diakonala väckelsen i Tyskland, då industrialismen skapade 
sociala problem i storstäderna. Ersta bedriver den första 
sjuksköterskeutbildningen i Sverige, som också är den första 
kvinnliga yrkesutbildningen. Nio kvinnor tillhörde stiftarna, 
och den första föreståndarinnan var Marie Cederschiöld.
1856 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen grundas på Riddarhuset 
som en väckelserörelse inom kyrkan. Samma krets startar 
Stockholms stadsmission.

1905 
Unionen mellan Sverige och Norge upplöses 
1914 
Professor Nathan Söderblom utses av regeringen till 
ärkebiskop. 
Första ekumeniska mötet i Stockholm.
1925
Den nicenska trosbekännelsen läses på grekiska av en patriark 
i Engelbrektskyrkan. Söderbloms verk gör att den ekumeniska 
fåran i Svenska kyrkan blir djup.
1914-18 
Första världskriget. 
1917 
Pedagogen Manfred Björkquist grundar Sigtunastiftelsen 
med hjälp av ungkyrkorörelsens män och några få kvinnor. 
De var hängivna att återigen upprätta kyrkan i det moderna 
samhället. De utvecklar en teologi för folkkyrkan med biskop 
Billings tankar och skrifter som grund.
Stiftelsen blir en mötesplats för författare, läkare med flera.
1932 
En biskop som ecklesiastikminister, med ansvar för bland 
annat kyrkofrågor i en liberal regering, genomför en 
församlingsstyrelselagstiftning, så att församlingarna likställs 
med kommuner och landsting och får beskattningsrätt. En 
statlig kyrkofond övertar boställenas agrara förmögenhet. Den 
statskyrkliga finansieringen är därmed tryggad.
1939-45 
Andra världskriget
1940 
Skogskyrkogården färdigställd
1947 
Lutherska världsförbundet bildas i Lund. Dit kom de av 
kriget sargade kyrkorna från större delen av Europa. Återup-
pbyggnadsarbetet och flyktinghjälpen blev drivkraften för 
Lutherska världsförbundet och insamlingsorganisationen 
Lutherhjälpen bildas. Professor Anders Nygren väljs till 
president.

Kungamakten konsolideras
Kungamakten stärktes ideologiskt. Kungen hade inte fått sin 
makt av folket eller av stormännen utan av Gud Fader själv, 
inför vilken han var ansvarig.

Medeltidskyrkan var inte bara en internationellt organiserad 
kulturbärare. Den var också en mäktig ekonomisk institution. 
Kyrkan bidrog i sin tur till det ekonomiska livets utveckling, 
bland annat genom sina stora byggnadsföretag och genom att 
sprida skriftkulturen. 

1104
Norden blir ärkebiskopsdöme, ärkebiskopssäte i Lund
1143-07
Kloster etableras i Alvastra och Nydala. Senare också i 
Varnhem, och även för kvinnor i Gudhem och Vreta Kloster. 
Genom klosterbebyggelsen med trädgårdar och nya 
odlingsmönster inlemmas vår kultur i den europeiska.  
Skrivkunnigheten är hittills begränsad till klostren.
1143 
Cisterciensordens första svenska kloster i Alvastra och Nydala

1239 
Andra korståget genomfördes av Birger Jarl.
Det främsta syftet med detta andra “korståg” var dock att 
befästa den svenska kronans kontroll över Finland. I Tavast-
land uppfördes borgen Tavastehus. 
1245
Ärkebiskopskyrkan i Gamla Uppsala brinner ner .

1430  
Vadstena klosterkyrka invigs
1434-1520  
Strider mellan unionskungar och mellan adelstraktioner
1435  
Uppsala domkyrka invigs
1435 
Sverige blir eget ärkebiskopsdöme,
Uppsala ärkebiskopssäte
1434-36  
Engelbrektsupproret

1856 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen - väckelserörelse inom 
Svenska kyrkan
1858 
Konventikelplakatet avskaffas
1860 
Genomgripande författningsförändring genomförs. 
Borgerliga kommuner inrättas, som ersätter de sammanhållna 
socknarna. Kommunerna övertar successivt ansvaret för vård, 
skola, omsorg. Prästeståndets uppgifter förändras i och med 
att tvåkammarriksdagen inrättas.
Som kompensation inrättas Allmänna kyrkomötet 1868 för 
att stifta kyrkolag, där ett fåtal lekmän får säte och stämma. 
Första gången benämningen Svenska kyrkan används i 
lagtext är beträffande främmande trosbekännares ställning. 
Religionsfriheten utvidgas och landsförvisning som straff för 
den som lämnar den lutherska läran avskaffas.
1864 
Förordning om utökad näringsfrihet
1870 Det skönas verld. Estetik och konsthistoria med speciellt 
afseende på den bildande konsten
1874 
Svenska Kyrkans Missionsstyrelse instiftas på kunglig stadga 
som officiellt organ för yttre mission. Första engagemanget 
blir i Oscarsberg i Zululand, Sydafrika. Därifrån drar mis-
sionären Liljestrand till Rhodesia 1903, vilket ger upphov till 
Zimbabwes evangelisk-lutherska kyrka. EFS hade redan 1866 
skickat missionärer till Eritrea. 
1876 
St Paulskyrkan vid Mariatorget invigs

1000
Olov Skötkonung döps vid Husaby källa. Genom dopet av en 
kung hade den kristna tron fått fäste i Sverige. För den katolska 
kyrkan var det viktigt att nå så långt norrut som möjligt 
och kungadopet bekräftade att en kyrklig organisation var 
etablerad. Ansgar hade visserligen kommit till Birka 829, men 
hans mission hade inte fått bestående verkningar. 
Sverige kristnas.

1560 
Gustav Vasas död
1563-70 
Nordiska sjuårskriget
1567 
Sturemorden 
1571 
Sveriges första kyrkoordning
1576 
Klara kyrka påbörjas
1593 
Uppsala möte beslutar att kyrkan i Sverige skall vara evan-
gelisk-luthersk enligt de Augsburgska bekännelseskrifterna. 
Eftersom kung Sigismund var katolik och även kung i Polen, 
bestämdes att kyrkan i svenska riket inte skulle vara beroende 
av kungens bekännelse utan av de evangeliska skrifterna. Det 
inbördeskrig som följde gjorde Sverige mycket antikatolskt.
1593 
Mariestads kyrka påbörjas
1593-95 
Riksdagsbeslut om skärpt katolskt Sverige. Efter Johan 
III:s död manifesterades åter hur religion och politik flöt 
samman. Maktstrid mellan Johans son Sigismund och hans 
bror kung Karl IX. 
Biblarna hade nu också blivit så billiga att de kunde ägas 
privat. Det förekom hembiblar och fältbiblar. 

1951 
Religionsfrihetlagen införs och klargör att Svenska kyrkan är 
ett trossamfund och inte en del av statsapparaten. Varje svensk 
får rätt att utträda ur Svenska kyrkan utan att inträda i ett an-
nat samfund, eller anta vilken religion han eller hon önskar.
1958 
Kvinnor kan prästvigas
1960 
Tre kvinnor vigs till prästämbetet på palmsöndagen. Debatten 
har i ett årtionde varit hård och hot om kyrkans splittring 
fördes fram. 
1960
Lag om lika lön för lika arbete
1964 
Kommunreform i Sverige
1970
Rosengårds kyrka i Malmö invigs
1977 
Fritt att starta kloster i Sverige
1982 
Sverige får diplomatiska förbindelser med Heliga stolen, 
dvs Vatikanen.
1983 
Ärkebiskop Olof Sundby tar initiativ till kyrkornas Liv och 
fredskonferens. Olof Sundby var en av presidenterna i Kyrkor-
nas världsråd och satsade på att föra Söderbloms tankar kring 
kyrkornas arbete för fred och rättvisa vidare.
1996
 Svenska kyrkan inför nya regler om kyrkotillhörighet. Ingen 
föds längre in i kyrkan utan man blir medlem genom dopet.
1996
Östra Nöbbelövs kyrka stängs p.g.a mögelskador.
1997  
Christina Odenberg vigs till biskop i Lunds stift som den 
första kvinnan, följd av Caroline Krook för Stockholm 
följande år.

1155 
Första korståget genomfördes av den brittiske munken 
Henrik, i skydd av den svenske kungen Erik, han som sedan 
kallades Erik den helige. Åbo slott uppfördes senare i området.
1161 
Första nunneklostret i Gudhem uppförs
1164 
Sverige blir eget ärkebiskopsdöme,
Uppsala ärkebiskopssäte
1164
Den förste ärkebiskopen i Svea rike, Stefan, etableras i 
Uppsala intill nuvarande Gamla Uppsala högar. Många 
kyrkor byggdes då vid offerplatser för den fornnordiska 
religionen, och i Gamla Uppsala hade stormän begravts under 
flera hundra år. 
De första kristna församlingarna – socknarna - växer gradvis i 
antal. Övergången från en nedärvd kult och en tro till den nya 
kristna tar ett par hundra år.
1100-tal
Östra Nöbbelövs kyrka i Skåne invigs 

1270
Kung och påve beslutar att Uppsala domkyrka ska byggas. 
En nationalkyrka är ett faktum. Vid den här tiden är flera stift 
etablerade med biskop, domkapitel, domkyrka i centrum och 
många församlingar med egen präst: Uppsala, Linköping, 
Skara, Strängnäs, Västerås, Växjö och Visby.  
1293 
Det tredje korståget genomfördes av Tyrgil Knutsson. 
En militär expedition till Karleska näset, som resulterade i 
uppförandet av ytterligare en borg, Viborgs slott.

1350 
Digerdöden drabbar Sverige och bidrar förmodligen till det 
största medlemsraset i organisationens historia, 200 000 av 
landets 500 000 invånare dör. Kyrkor och gårdar lämnas öde 
på många håll. Flagellanter, gisslare, drar omkring och söker 
syndabockar och utser sig till Guds gissel. Det vanligaste 
motivet på krucifix blir den lidande Kristus och inte den 
triumferande.
1350 
Lands- och stadslagarna tillkommer
1361 
Valdemar Atterdag invaderar Gotland
1384 
Vadstena kloster invigs. Klostrets bibliotek var landets största, 
med 1.500 volymer
1389-1523 
Kalmarunionen

1470 
Jakob Ulvsson blir ärkebiskop och den svenska kyrkans 
ledare i 45 år. Under hans tid ger Kyrkomötet och påven 
tillstånd till grundandet av ett universitet i Uppsala, det 
första i Skandinavien. Jakob Ulvsson inför också den första 
tryckpressen i Sverige.
1471  
Slaget vid Brunkeberg
1477  
Uppsala Universitet (Sveriges första) grundas av kyrkan
1493-1552 
Olaus Petri - reformatorn “Mäster Olof”, predikanten i 
Storkyrkan

1650 
Kristinas intåg och kröning
1655 
Karl X Gustavs bibel
1658 
Freden i Roskilde, varvid stormakterna når sin största 
utbredning
1661 
Erik Dahlbergh får kungligt privilegium för Suecia Antiqua 
et Hodierna
1680 
Karlskrona grundas
1680 
Envälde införs reduktion av aristokratins egendomar
Stora nordiska kriget inleds Karl XII segrar vid Narva
1686 
Karl XI utfärdar ny kyrkolag
 1686 
Den enväldige kungen och riksdagen stiftar en kyrkolag, 
som gäller i 300 år. Den efterföljande kyrkoordningen leder 
till uniformitet. Alla kyrkliga sedvänjor blir exakt lika i hela 
riket, inklusive Finland, Estland, Lettlad och Pommern. Stat 
och kyrka är sammanflätade, och nya stift bildas, som leds av 
superintendenter, inte biskopar.

1750 
I Uppsala studerar man naturvetenskap för att höja landets 
välstånd. Prästsönerna Anders Celsius och Carl von Linné 
är i dag de mest kända namnen, med termometern 1741, 
observatorium och floran. Linné skriver om den gudomliga 
vedergällningen som levnadsregel för sin son.
1751 
Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas kröning
1757-62 
Sverige deltar i sjuårskriget
 1765 
Prästen Anders Chydenius motionerar i riksdagen 1765 om 
en ekonomisk liberalism. Präster uppmuntrar församlingsbor 
att odla potatis och genomför koppympning som massvac-
cinering. De uppmanas föra kyrkböcker korrekt, så att ett 
centralt Tabellverk 1750 (senare SCB) skulle ge kunskap om 
befolkningen. För första gången vet man befolkningens ringa 
antal och samtliga är automatiskt kyrkotillhöriga.
1772 
Gustav III:s statskupp
1786 
Svenska akademien instiftas
1788-89 
Krig mot Ryssland

2000 
Svenska kyrkan inte längre en statskyrka
Ändrade relationer mellan stat och kyrka träder i kraft efter 
grundlagsändring. KG Hammar är då den 68:e ärkebiskopen.
2000
Rosegårds kyrka i Malmö avsakraliseras
2001 
Attack mot World Trade Center i New York
2009 
Svenska kyrkan beslutar att viga par av samma kön och 
därigenom tillåta samkönade äktenskap.
2009
Tegelhuset Bricks i Rosengård (före detta Rosengårds kyrka) 
som är en mötesplats för ungdomar startar.
2015
St Paulskyrkan vid Mariatorget säljs till Stadsmissionen. 
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Gotik
1200
Spetsiga valv- &  fönsterbågar
I den gotiska arkitekturen återkom skulpturen som en integre-
rad del av arkitekturen, spetsbågar, strävpelare, kryssribbvalv 
och glasmåleriet skapade tillsammans en helt ny stil som 
snabbt spred sig från Norden till Italien.
Strävan upp mot ljuset

Romansk stil (Romanik)
950-1100
Kännetecken: kraftiga murar (för att klara av trycket från 
tunn- och kryssvalven) 
Små fönster och dörrar (för att inte påverka väggarnas 
bärighet)
Stilen kan ställas i kontrast med den samtida gotiska stilen
Grovt bearbetade stenar
På landsbygden användes kyrkor som försvarsanläggningar

Ex: Östra Nöbbelöv kyrka (se siluett)

Renässans 
1520-1650
Pånyttfödelse av antika ideal
En tro till den mänskliga förmågan och hennes framsteg

Barock
1650-1750
Dramatik - överväldigande och teatraliskt
Rörelse
Kontraster - växelspel mellan ljus och skugga
Influerades starkt av antikens arkitektur

Jugend 
(Frankrike: Art Nouveau)

1900-1910
Motreaktion mot alla de historicerande stilarna
Experimenterade med olika tekniker
Runda & mjuka former
Dekorationer med växtmotiv
Asymmetri 

Nationalromantik
(England: Arts & Crafts)
1910-1920
Strävan mot äkta material som trä, tegel, smide och sten (till 
skillnad mot putsade ytor och gips  som var vanligt under 
1880-talet)
Lokala nationella traditioner

1920-talsklassicism
1920-1930
Klassiska former blandat med moderna material och 
möjligheter
Ljusa pastellfärger 
Enkla men markerade pilastrar på fasaden

Funktionalism 
(Internationellt: Modernism)

1930-1970
Form följer funktion
Nya byggtekniker
Kostnadseffektivt
Repetitivt byggande
Ex: Rosengårds kyrka i Malmö (se siluett)

Rokoko
1750-1785
I Sverige fick inte Rokokon något större genomslag i arkitek-
turen men däremot en mycket stor spridning i inredningen.
Svängda & böljande former
Ljusa färger
Bärande byggnadsdelar som t.ex. pelare och balkar skulle 
döljas genom överdådig utsmyckning

Nyklassicism
(Gustaviansk stil)

1772-1810
Kallades i Sverige för den Gustavianska stilen.
Husen fick enklare utformning 
Fönstren flyttades ut till fasadlivet (inga nischer runt fönstren)

Ljuset i fokus

Nygotik
 1880-1890 
Återupplivande av gotiska inslag som  spetsiga valv- &  
fönsterbågarna. 
Ex: St Paulskyrkan (se siluett)

Romantiserande stil
1890-1900
Rena tegelfasader populärare i Renässansstilen, istället för de 
vanliga putsade fasaderna. 

Villor i utkanten av staden byggdes med prefabricerad 
snickarglädje

Nybarock 
1890-1900 
Vanliga kännetecken som skiljer den lite smäckrare Nyrenäs-
sansen från Nybarocken är de kraftigt överdådiga, tunga och 
monumentala fasaderna hos barockhusen.  

Nyrenässans 
1800-1900
Massproduktion men med klassiska drag från Renänssansen 
Billigt material bidrog till mkt dekoration
Prefabricerade delar i puts och gips
Riklig användning av pilastrar runt fönster och överallt på 
fasaden
Små tempelliknande tak (frontoner) ovanför fönster och dörrar
Varje våning är oftast markerad med rusticeringar eller 

Postmodernism
1970-2000
Samlingsnamn på de olika arkitekturstilar som kom efter 
funktionalismen
Pastischer

1303-01-04 
Birgitta Birgersdotter föds i Rimbo, bli så småningom 
åttabarnsmor och skriver ner sina himmelska uppenbarelser, i 
dag utgivna i fyra bokband. Hon pilgrimsvandrar till Nidaros, 
Compostela, Jerusalem och Rom.. Hon påverkar kungar 
och påvar och är bedrövad över Roms förfall. Hon får en up-
penbarelse att grunda ett munk- och nunnekloster i Vadstena 
och anger exakta mått för Blåkyrkan där. Hon dör i Rom 23 
juli 1373 och bärs hem till Vadstena, där hon begravs. Hennes 
Birgittinerorder får stor spridning och hon kanoniseras som 
helgon 1391, den enda svenska som blivit helgonförklarad.

1516 
Svenska smedsonen, Olov Petersson, eller på latin Olaus 
Petri, skriver in sig vid universitetet i Wittenberg där han får 
den katolske prästen och munken Martin Luther som lärare. 
Han tar starkt intryck av Martin Luther som riktat kritik mot 
delar av katolska kyrkans lära. Intrycken av den lutherska 
kristendomssynen tar han med sig tillbaka till Sverige där han 
blir präst och sprider budskapet om frälsning genom Kristus.
1517 
Lutherska reformationen börjar i Tyskland
1520 
Stockholms blodbad
1523 
Gustav Vasa blir kung i Sverige
1526 
Nya Testamentet trycks på svenska. Tryckerier inrättas för att 
tjäna kyrkan. Den första psalmboken ges ut och den svenska 
psalmskatten tar sin början.
1527 
Sverige ansluter sig till den evangelisk-lutherska protestant-
ismen. Kung Gustav Vasa utser sig själv till kyrkans högsta 
beslutsfattare, kyrkan blir en statskyrka helt underordnad 
staten.
1531 
En brytning med påven i Rom markerades också av att 
kungen utsåg ärkebiskopen Laurentius Petri
1541-06 
Gustav Vasas Bibel ges ut. 
1541 
Gustav Vasas bibel. Bibeln på svenska med illustrationer 
1544 
Ytterligare steg mot en protestantisk statskyrka togs med 
riksdagen i Västerås. Då förbjöds helgondyrkan, själamässor 
och vallfärder. Det blev dödsstraff på att tillhöra någon annan 
kyrka än den officiella lutherska

1618 
Trettioåriga kriget börjar
1618 
Gustav II Adolfs bibel (en av tre nya bibelversioner under 
1600-talet)
1646 
Kristinas bibel
1648-10 
Westfaliska freden gör slut på ett europeiskt religionskrig. 
Freden betyder, att man inte mer skall kriga om trostolkningar 
och att Sverige blir en garant för religionsfrihet för de evange-
liska inom Tyska riket.
1648 
Westfaliska freden 
1648 
Westfaliska freden. Sverige en av segrarmakterna

Ateism råder i och med upplysningsfilosofin 
1703 
Karl XII:s bibel
1709 
Nederlaget vid Poltava
1716 
Suecia Antiqua et Hodierna utkommer
1718 
Karl XII stupar. Envälder och stormakten faller samman. 
1726 
Konventikelplakatet - förbud av alla religiösa
1720 
Enväldet avskaffas
1720 
Efter att ha förlorat ett 20-årigt krig, går Sverige från att ha 
varit Europas hårdaste diktatur till Europas friaste författning 
med partier i riksdagen. I den skrivna regeringsformen sägs, 
att den första och förnämligaste grundvalen till ett lyckligt 
och varaktigt rike är enheten i religionen. Inom prästeståndet 
betonades detta krav genom strikt reglering av det mesta.
1726 
Konventikelplakatet, en kunglig förordning, införs. Det 
förbjuder och straffbelägger alla andliga sammankomster, 
som inte leds av församlingsprästen. I de svenska kyrkorna 
predikas dygd och moral snarare än omvändelse och frälsning. 
Reaktionen blir uppkomsten av olika väckelserörelser som 
pietismen, en innerlig, individualistisk tro.
1731 
Svenska ostindiska kompaniet grundas
1739 
Vetenskapsakademien instiftas
1741-43 
Krig mot Ryssland
1746-47 
Beslut om Sveaborg och Landskrona

1805-09 
Sverige deltar i Napoleonkrigen
1809 
En ny regeringsform införs
1809 
Sverige förlorar Finland
1810 
Litografin introduceras i Sverige
1811 
Götiska förbundet stiftas
1814 
Union mellan Sverige och Norge
1819 
En ny psalmbok gillas av kungen. Många psalmer har Johan 
Olof Wallin som författare. Frans Mikael Franzén från Åbo 
flyttar till Sverige och blir sedan biskop i Härnösand. Han 
lämnade Finland efter förlusten mot Ryssland i vårt sjätte och 
sista krig mot dem. Hans adventspsalm Bereden väg för Her-
ren tillkom som en fredspsalm under de Napoleonska krigen.
1832
Stockholms konstförening bildas
1842 
Allmän folkskola
1845 
Konstnärsgillet stiftas
1851 
Ersta diakonissanstalt grundas efter inspiration från den 
diakonala väckelsen i Tyskland, då industrialismen skapade 
sociala problem i storstäderna. Ersta bedriver den första 
sjuksköterskeutbildningen i Sverige, som också är den första 
kvinnliga yrkesutbildningen. Nio kvinnor tillhörde stiftarna, 
och den första föreståndarinnan var Marie Cederschiöld.
1856 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen grundas på Riddarhuset 
som en väckelserörelse inom kyrkan. Samma krets startar 
Stockholms stadsmission.

1905 
Unionen mellan Sverige och Norge upplöses 
1914 
Professor Nathan Söderblom utses av regeringen till 
ärkebiskop. 
Första ekumeniska mötet i Stockholm.
1925
Den nicenska trosbekännelsen läses på grekiska av en patriark 
i Engelbrektskyrkan. Söderbloms verk gör att den ekumeniska 
fåran i Svenska kyrkan blir djup.
1914-18 
Första världskriget. 
1917 
Pedagogen Manfred Björkquist grundar Sigtunastiftelsen 
med hjälp av ungkyrkorörelsens män och några få kvinnor. 
De var hängivna att återigen upprätta kyrkan i det moderna 
samhället. De utvecklar en teologi för folkkyrkan med biskop 
Billings tankar och skrifter som grund.
Stiftelsen blir en mötesplats för författare, läkare med flera.
1932 
En biskop som ecklesiastikminister, med ansvar för bland 
annat kyrkofrågor i en liberal regering, genomför en 
församlingsstyrelselagstiftning, så att församlingarna likställs 
med kommuner och landsting och får beskattningsrätt. En 
statlig kyrkofond övertar boställenas agrara förmögenhet. Den 
statskyrkliga finansieringen är därmed tryggad.
1939-45 
Andra världskriget
1940 
Skogskyrkogården färdigställd
1947 
Lutherska världsförbundet bildas i Lund. Dit kom de av 
kriget sargade kyrkorna från större delen av Europa. Återup-
pbyggnadsarbetet och flyktinghjälpen blev drivkraften för 
Lutherska världsförbundet och insamlingsorganisationen 
Lutherhjälpen bildas. Professor Anders Nygren väljs till 
president.

Kungamakten konsolideras
Kungamakten stärktes ideologiskt. Kungen hade inte fått sin 
makt av folket eller av stormännen utan av Gud Fader själv, 
inför vilken han var ansvarig.

Medeltidskyrkan var inte bara en internationellt organiserad 
kulturbärare. Den var också en mäktig ekonomisk institution. 
Kyrkan bidrog i sin tur till det ekonomiska livets utveckling, 
bland annat genom sina stora byggnadsföretag och genom att 
sprida skriftkulturen. 

1104
Norden blir ärkebiskopsdöme, ärkebiskopssäte i Lund
1143-07
Kloster etableras i Alvastra och Nydala. Senare också i 
Varnhem, och även för kvinnor i Gudhem och Vreta Kloster. 
Genom klosterbebyggelsen med trädgårdar och nya 
odlingsmönster inlemmas vår kultur i den europeiska.  
Skrivkunnigheten är hittills begränsad till klostren.
1143 
Cisterciensordens första svenska kloster i Alvastra och Nydala

1239 
Andra korståget genomfördes av Birger Jarl.
Det främsta syftet med detta andra “korståg” var dock att 
befästa den svenska kronans kontroll över Finland. I Tavast-
land uppfördes borgen Tavastehus. 
1245
Ärkebiskopskyrkan i Gamla Uppsala brinner ner .

1430  
Vadstena klosterkyrka invigs
1434-1520  
Strider mellan unionskungar och mellan adelstraktioner
1435  
Uppsala domkyrka invigs
1435 
Sverige blir eget ärkebiskopsdöme,
Uppsala ärkebiskopssäte
1434-36  
Engelbrektsupproret

1856 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen - väckelserörelse inom 
Svenska kyrkan
1858 
Konventikelplakatet avskaffas
1860 
Genomgripande författningsförändring genomförs. 
Borgerliga kommuner inrättas, som ersätter de sammanhållna 
socknarna. Kommunerna övertar successivt ansvaret för vård, 
skola, omsorg. Prästeståndets uppgifter förändras i och med 
att tvåkammarriksdagen inrättas.
Som kompensation inrättas Allmänna kyrkomötet 1868 för 
att stifta kyrkolag, där ett fåtal lekmän får säte och stämma. 
Första gången benämningen Svenska kyrkan används i 
lagtext är beträffande främmande trosbekännares ställning. 
Religionsfriheten utvidgas och landsförvisning som straff för 
den som lämnar den lutherska läran avskaffas.
1864 
Förordning om utökad näringsfrihet
1870 Det skönas verld. Estetik och konsthistoria med speciellt 
afseende på den bildande konsten
1874 
Svenska Kyrkans Missionsstyrelse instiftas på kunglig stadga 
som officiellt organ för yttre mission. Första engagemanget 
blir i Oscarsberg i Zululand, Sydafrika. Därifrån drar mis-
sionären Liljestrand till Rhodesia 1903, vilket ger upphov till 
Zimbabwes evangelisk-lutherska kyrka. EFS hade redan 1866 
skickat missionärer till Eritrea. 
1876 
St Paulskyrkan vid Mariatorget invigs

1000
Olov Skötkonung döps vid Husaby källa. Genom dopet av en 
kung hade den kristna tron fått fäste i Sverige. För den katolska 
kyrkan var det viktigt att nå så långt norrut som möjligt 
och kungadopet bekräftade att en kyrklig organisation var 
etablerad. Ansgar hade visserligen kommit till Birka 829, men 
hans mission hade inte fått bestående verkningar. 
Sverige kristnas.

1560 
Gustav Vasas död
1563-70 
Nordiska sjuårskriget
1567 
Sturemorden 
1571 
Sveriges första kyrkoordning
1576 
Klara kyrka påbörjas
1593 
Uppsala möte beslutar att kyrkan i Sverige skall vara evan-
gelisk-luthersk enligt de Augsburgska bekännelseskrifterna. 
Eftersom kung Sigismund var katolik och även kung i Polen, 
bestämdes att kyrkan i svenska riket inte skulle vara beroende 
av kungens bekännelse utan av de evangeliska skrifterna. Det 
inbördeskrig som följde gjorde Sverige mycket antikatolskt.
1593 
Mariestads kyrka påbörjas
1593-95 
Riksdagsbeslut om skärpt katolskt Sverige. Efter Johan 
III:s död manifesterades åter hur religion och politik flöt 
samman. Maktstrid mellan Johans son Sigismund och hans 
bror kung Karl IX. 
Biblarna hade nu också blivit så billiga att de kunde ägas 
privat. Det förekom hembiblar och fältbiblar. 

1951 
Religionsfrihetlagen införs och klargör att Svenska kyrkan är 
ett trossamfund och inte en del av statsapparaten. Varje svensk 
får rätt att utträda ur Svenska kyrkan utan att inträda i ett an-
nat samfund, eller anta vilken religion han eller hon önskar.
1958 
Kvinnor kan prästvigas
1960 
Tre kvinnor vigs till prästämbetet på palmsöndagen. Debatten 
har i ett årtionde varit hård och hot om kyrkans splittring 
fördes fram. 
1960
Lag om lika lön för lika arbete
1964 
Kommunreform i Sverige
1970
Rosengårds kyrka i Malmö invigs
1977 
Fritt att starta kloster i Sverige
1982 
Sverige får diplomatiska förbindelser med Heliga stolen, 
dvs Vatikanen.
1983 
Ärkebiskop Olof Sundby tar initiativ till kyrkornas Liv och 
fredskonferens. Olof Sundby var en av presidenterna i Kyrkor-
nas världsråd och satsade på att föra Söderbloms tankar kring 
kyrkornas arbete för fred och rättvisa vidare.
1996
 Svenska kyrkan inför nya regler om kyrkotillhörighet. Ingen 
föds längre in i kyrkan utan man blir medlem genom dopet.
1996
Östra Nöbbelövs kyrka stängs p.g.a mögelskador.
1997  
Christina Odenberg vigs till biskop i Lunds stift som den 
första kvinnan, följd av Caroline Krook för Stockholm 
följande år.

1155 
Första korståget genomfördes av den brittiske munken 
Henrik, i skydd av den svenske kungen Erik, han som sedan 
kallades Erik den helige. Åbo slott uppfördes senare i området.
1161 
Första nunneklostret i Gudhem uppförs
1164 
Sverige blir eget ärkebiskopsdöme,
Uppsala ärkebiskopssäte
1164
Den förste ärkebiskopen i Svea rike, Stefan, etableras i 
Uppsala intill nuvarande Gamla Uppsala högar. Många 
kyrkor byggdes då vid offerplatser för den fornnordiska 
religionen, och i Gamla Uppsala hade stormän begravts under 
flera hundra år. 
De första kristna församlingarna – socknarna - växer gradvis i 
antal. Övergången från en nedärvd kult och en tro till den nya 
kristna tar ett par hundra år.
1100-tal
Östra Nöbbelövs kyrka i Skåne invigs 

1270
Kung och påve beslutar att Uppsala domkyrka ska byggas. 
En nationalkyrka är ett faktum. Vid den här tiden är flera stift 
etablerade med biskop, domkapitel, domkyrka i centrum och 
många församlingar med egen präst: Uppsala, Linköping, 
Skara, Strängnäs, Västerås, Växjö och Visby.  
1293 
Det tredje korståget genomfördes av Tyrgil Knutsson. 
En militär expedition till Karleska näset, som resulterade i 
uppförandet av ytterligare en borg, Viborgs slott.

1350 
Digerdöden drabbar Sverige och bidrar förmodligen till det 
största medlemsraset i organisationens historia, 200 000 av 
landets 500 000 invånare dör. Kyrkor och gårdar lämnas öde 
på många håll. Flagellanter, gisslare, drar omkring och söker 
syndabockar och utser sig till Guds gissel. Det vanligaste 
motivet på krucifix blir den lidande Kristus och inte den 
triumferande.
1350 
Lands- och stadslagarna tillkommer
1361 
Valdemar Atterdag invaderar Gotland
1384 
Vadstena kloster invigs. Klostrets bibliotek var landets största, 
med 1.500 volymer
1389-1523 
Kalmarunionen

1470 
Jakob Ulvsson blir ärkebiskop och den svenska kyrkans 
ledare i 45 år. Under hans tid ger Kyrkomötet och påven 
tillstånd till grundandet av ett universitet i Uppsala, det 
första i Skandinavien. Jakob Ulvsson inför också den första 
tryckpressen i Sverige.
1471  
Slaget vid Brunkeberg
1477  
Uppsala Universitet (Sveriges första) grundas av kyrkan
1493-1552 
Olaus Petri - reformatorn “Mäster Olof”, predikanten i 
Storkyrkan

1650 
Kristinas intåg och kröning
1655 
Karl X Gustavs bibel
1658 
Freden i Roskilde, varvid stormakterna når sin största 
utbredning
1661 
Erik Dahlbergh får kungligt privilegium för Suecia Antiqua 
et Hodierna
1680 
Karlskrona grundas
1680 
Envälde införs reduktion av aristokratins egendomar
Stora nordiska kriget inleds Karl XII segrar vid Narva
1686 
Karl XI utfärdar ny kyrkolag
 1686 
Den enväldige kungen och riksdagen stiftar en kyrkolag, 
som gäller i 300 år. Den efterföljande kyrkoordningen leder 
till uniformitet. Alla kyrkliga sedvänjor blir exakt lika i hela 
riket, inklusive Finland, Estland, Lettlad och Pommern. Stat 
och kyrka är sammanflätade, och nya stift bildas, som leds av 
superintendenter, inte biskopar.

1750 
I Uppsala studerar man naturvetenskap för att höja landets 
välstånd. Prästsönerna Anders Celsius och Carl von Linné 
är i dag de mest kända namnen, med termometern 1741, 
observatorium och floran. Linné skriver om den gudomliga 
vedergällningen som levnadsregel för sin son.
1751 
Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas kröning
1757-62 
Sverige deltar i sjuårskriget
 1765 
Prästen Anders Chydenius motionerar i riksdagen 1765 om 
en ekonomisk liberalism. Präster uppmuntrar församlingsbor 
att odla potatis och genomför koppympning som massvac-
cinering. De uppmanas föra kyrkböcker korrekt, så att ett 
centralt Tabellverk 1750 (senare SCB) skulle ge kunskap om 
befolkningen. För första gången vet man befolkningens ringa 
antal och samtliga är automatiskt kyrkotillhöriga.
1772 
Gustav III:s statskupp
1786 
Svenska akademien instiftas
1788-89 
Krig mot Ryssland

2000 
Svenska kyrkan inte längre en statskyrka
Ändrade relationer mellan stat och kyrka träder i kraft efter 
grundlagsändring. KG Hammar är då den 68:e ärkebiskopen.
2000
Rosegårds kyrka i Malmö avsakraliseras
2001 
Attack mot World Trade Center i New York
2009 
Svenska kyrkan beslutar att viga par av samma kön och 
därigenom tillåta samkönade äktenskap.
2009
Tegelhuset Bricks i Rosengård (före detta Rosengårds kyrka) 
som är en mötesplats för ungdomar startar.
2015
St Paulskyrkan vid Mariatorget säljs till Stadsmissionen. 
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Gotik
1200
Spetsiga valv- &  fönsterbågar
I den gotiska arkitekturen återkom skulpturen som en integre-
rad del av arkitekturen, spetsbågar, strävpelare, kryssribbvalv 
och glasmåleriet skapade tillsammans en helt ny stil som 
snabbt spred sig från Norden till Italien.
Strävan upp mot ljuset

Romansk stil (Romanik)
950-1100
Kännetecken: kraftiga murar (för att klara av trycket från 
tunn- och kryssvalven) 
Små fönster och dörrar (för att inte påverka väggarnas 
bärighet)
Stilen kan ställas i kontrast med den samtida gotiska stilen
Grovt bearbetade stenar
På landsbygden användes kyrkor som försvarsanläggningar

Ex: Östra Nöbbelöv kyrka (se siluett)

Renässans 
1520-1650
Pånyttfödelse av antika ideal
En tro till den mänskliga förmågan och hennes framsteg

Barock
1650-1750
Dramatik - överväldigande och teatraliskt
Rörelse
Kontraster - växelspel mellan ljus och skugga
Influerades starkt av antikens arkitektur

Jugend 
(Frankrike: Art Nouveau)

1900-1910
Motreaktion mot alla de historicerande stilarna
Experimenterade med olika tekniker
Runda & mjuka former
Dekorationer med växtmotiv
Asymmetri 

Nationalromantik
(England: Arts & Crafts)
1910-1920
Strävan mot äkta material som trä, tegel, smide och sten (till 
skillnad mot putsade ytor och gips  som var vanligt under 
1880-talet)
Lokala nationella traditioner

1920-talsklassicism
1920-1930
Klassiska former blandat med moderna material och 
möjligheter
Ljusa pastellfärger 
Enkla men markerade pilastrar på fasaden

Funktionalism 
(Internationellt: Modernism)

1930-1970
Form följer funktion
Nya byggtekniker
Kostnadseffektivt
Repetitivt byggande
Ex: Rosengårds kyrka i Malmö (se siluett)

Rokoko
1750-1785
I Sverige fick inte Rokokon något större genomslag i arkitek-
turen men däremot en mycket stor spridning i inredningen.
Svängda & böljande former
Ljusa färger
Bärande byggnadsdelar som t.ex. pelare och balkar skulle 
döljas genom överdådig utsmyckning

Nyklassicism
(Gustaviansk stil)

1772-1810
Kallades i Sverige för den Gustavianska stilen.
Husen fick enklare utformning 
Fönstren flyttades ut till fasadlivet (inga nischer runt fönstren)

Ljuset i fokus

Nygotik
 1880-1890 
Återupplivande av gotiska inslag som  spetsiga valv- &  
fönsterbågarna. 
Ex: St Paulskyrkan (se siluett)

Romantiserande stil
1890-1900
Rena tegelfasader populärare i Renässansstilen, istället för de 
vanliga putsade fasaderna. 

Villor i utkanten av staden byggdes med prefabricerad 
snickarglädje

Nybarock 
1890-1900 
Vanliga kännetecken som skiljer den lite smäckrare Nyrenäs-
sansen från Nybarocken är de kraftigt överdådiga, tunga och 
monumentala fasaderna hos barockhusen.  

Nyrenässans 
1800-1900
Massproduktion men med klassiska drag från Renänssansen 
Billigt material bidrog till mkt dekoration
Prefabricerade delar i puts och gips
Riklig användning av pilastrar runt fönster och överallt på 
fasaden
Små tempelliknande tak (frontoner) ovanför fönster och dörrar
Varje våning är oftast markerad med rusticeringar eller 

Postmodernism
1970-2000
Samlingsnamn på de olika arkitekturstilar som kom efter 
funktionalismen
Pastischer

1303-01-04 
Birgitta Birgersdotter föds i Rimbo, bli så småningom 
åttabarnsmor och skriver ner sina himmelska uppenbarelser, i 
dag utgivna i fyra bokband. Hon pilgrimsvandrar till Nidaros, 
Compostela, Jerusalem och Rom.. Hon påverkar kungar 
och påvar och är bedrövad över Roms förfall. Hon får en up-
penbarelse att grunda ett munk- och nunnekloster i Vadstena 
och anger exakta mått för Blåkyrkan där. Hon dör i Rom 23 
juli 1373 och bärs hem till Vadstena, där hon begravs. Hennes 
Birgittinerorder får stor spridning och hon kanoniseras som 
helgon 1391, den enda svenska som blivit helgonförklarad.

1516 
Svenska smedsonen, Olov Petersson, eller på latin Olaus 
Petri, skriver in sig vid universitetet i Wittenberg där han får 
den katolske prästen och munken Martin Luther som lärare. 
Han tar starkt intryck av Martin Luther som riktat kritik mot 
delar av katolska kyrkans lära. Intrycken av den lutherska 
kristendomssynen tar han med sig tillbaka till Sverige där han 
blir präst och sprider budskapet om frälsning genom Kristus.
1517 
Lutherska reformationen börjar i Tyskland
1520 
Stockholms blodbad
1523 
Gustav Vasa blir kung i Sverige
1526 
Nya Testamentet trycks på svenska. Tryckerier inrättas för att 
tjäna kyrkan. Den första psalmboken ges ut och den svenska 
psalmskatten tar sin början.
1527 
Sverige ansluter sig till den evangelisk-lutherska protestant-
ismen. Kung Gustav Vasa utser sig själv till kyrkans högsta 
beslutsfattare, kyrkan blir en statskyrka helt underordnad 
staten.
1531 
En brytning med påven i Rom markerades också av att 
kungen utsåg ärkebiskopen Laurentius Petri
1541-06 
Gustav Vasas Bibel ges ut. 
1541 
Gustav Vasas bibel. Bibeln på svenska med illustrationer 
1544 
Ytterligare steg mot en protestantisk statskyrka togs med 
riksdagen i Västerås. Då förbjöds helgondyrkan, själamässor 
och vallfärder. Det blev dödsstraff på att tillhöra någon annan 
kyrka än den officiella lutherska

1618 
Trettioåriga kriget börjar
1618 
Gustav II Adolfs bibel (en av tre nya bibelversioner under 
1600-talet)
1646 
Kristinas bibel
1648-10 
Westfaliska freden gör slut på ett europeiskt religionskrig. 
Freden betyder, att man inte mer skall kriga om trostolkningar 
och att Sverige blir en garant för religionsfrihet för de evange-
liska inom Tyska riket.
1648 
Westfaliska freden 
1648 
Westfaliska freden. Sverige en av segrarmakterna

Ateism råder i och med upplysningsfilosofin 
1703 
Karl XII:s bibel
1709 
Nederlaget vid Poltava
1716 
Suecia Antiqua et Hodierna utkommer
1718 
Karl XII stupar. Envälder och stormakten faller samman. 
1726 
Konventikelplakatet - förbud av alla religiösa
1720 
Enväldet avskaffas
1720 
Efter att ha förlorat ett 20-årigt krig, går Sverige från att ha 
varit Europas hårdaste diktatur till Europas friaste författning 
med partier i riksdagen. I den skrivna regeringsformen sägs, 
att den första och förnämligaste grundvalen till ett lyckligt 
och varaktigt rike är enheten i religionen. Inom prästeståndet 
betonades detta krav genom strikt reglering av det mesta.
1726 
Konventikelplakatet, en kunglig förordning, införs. Det 
förbjuder och straffbelägger alla andliga sammankomster, 
som inte leds av församlingsprästen. I de svenska kyrkorna 
predikas dygd och moral snarare än omvändelse och frälsning. 
Reaktionen blir uppkomsten av olika väckelserörelser som 
pietismen, en innerlig, individualistisk tro.
1731 
Svenska ostindiska kompaniet grundas
1739 
Vetenskapsakademien instiftas
1741-43 
Krig mot Ryssland
1746-47 
Beslut om Sveaborg och Landskrona

1805-09 
Sverige deltar i Napoleonkrigen
1809 
En ny regeringsform införs
1809 
Sverige förlorar Finland
1810 
Litografin introduceras i Sverige
1811 
Götiska förbundet stiftas
1814 
Union mellan Sverige och Norge
1819 
En ny psalmbok gillas av kungen. Många psalmer har Johan 
Olof Wallin som författare. Frans Mikael Franzén från Åbo 
flyttar till Sverige och blir sedan biskop i Härnösand. Han 
lämnade Finland efter förlusten mot Ryssland i vårt sjätte och 
sista krig mot dem. Hans adventspsalm Bereden väg för Her-
ren tillkom som en fredspsalm under de Napoleonska krigen.
1832
Stockholms konstförening bildas
1842 
Allmän folkskola
1845 
Konstnärsgillet stiftas
1851 
Ersta diakonissanstalt grundas efter inspiration från den 
diakonala väckelsen i Tyskland, då industrialismen skapade 
sociala problem i storstäderna. Ersta bedriver den första 
sjuksköterskeutbildningen i Sverige, som också är den första 
kvinnliga yrkesutbildningen. Nio kvinnor tillhörde stiftarna, 
och den första föreståndarinnan var Marie Cederschiöld.
1856 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen grundas på Riddarhuset 
som en väckelserörelse inom kyrkan. Samma krets startar 
Stockholms stadsmission.

1905 
Unionen mellan Sverige och Norge upplöses 
1914 
Professor Nathan Söderblom utses av regeringen till 
ärkebiskop. 
Första ekumeniska mötet i Stockholm.
1925
Den nicenska trosbekännelsen läses på grekiska av en patriark 
i Engelbrektskyrkan. Söderbloms verk gör att den ekumeniska 
fåran i Svenska kyrkan blir djup.
1914-18 
Första världskriget. 
1917 
Pedagogen Manfred Björkquist grundar Sigtunastiftelsen 
med hjälp av ungkyrkorörelsens män och några få kvinnor. 
De var hängivna att återigen upprätta kyrkan i det moderna 
samhället. De utvecklar en teologi för folkkyrkan med biskop 
Billings tankar och skrifter som grund.
Stiftelsen blir en mötesplats för författare, läkare med flera.
1932 
En biskop som ecklesiastikminister, med ansvar för bland 
annat kyrkofrågor i en liberal regering, genomför en 
församlingsstyrelselagstiftning, så att församlingarna likställs 
med kommuner och landsting och får beskattningsrätt. En 
statlig kyrkofond övertar boställenas agrara förmögenhet. Den 
statskyrkliga finansieringen är därmed tryggad.
1939-45 
Andra världskriget
1940 
Skogskyrkogården färdigställd
1947 
Lutherska världsförbundet bildas i Lund. Dit kom de av 
kriget sargade kyrkorna från större delen av Europa. Återup-
pbyggnadsarbetet och flyktinghjälpen blev drivkraften för 
Lutherska världsförbundet och insamlingsorganisationen 
Lutherhjälpen bildas. Professor Anders Nygren väljs till 
president.

Kungamakten konsolideras
Kungamakten stärktes ideologiskt. Kungen hade inte fått sin 
makt av folket eller av stormännen utan av Gud Fader själv, 
inför vilken han var ansvarig.

Medeltidskyrkan var inte bara en internationellt organiserad 
kulturbärare. Den var också en mäktig ekonomisk institution. 
Kyrkan bidrog i sin tur till det ekonomiska livets utveckling, 
bland annat genom sina stora byggnadsföretag och genom att 
sprida skriftkulturen. 

1104
Norden blir ärkebiskopsdöme, ärkebiskopssäte i Lund
1143-07
Kloster etableras i Alvastra och Nydala. Senare också i 
Varnhem, och även för kvinnor i Gudhem och Vreta Kloster. 
Genom klosterbebyggelsen med trädgårdar och nya 
odlingsmönster inlemmas vår kultur i den europeiska.  
Skrivkunnigheten är hittills begränsad till klostren.
1143 
Cisterciensordens första svenska kloster i Alvastra och Nydala

1239 
Andra korståget genomfördes av Birger Jarl.
Det främsta syftet med detta andra “korståg” var dock att 
befästa den svenska kronans kontroll över Finland. I Tavast-
land uppfördes borgen Tavastehus. 
1245
Ärkebiskopskyrkan i Gamla Uppsala brinner ner .

1430  
Vadstena klosterkyrka invigs
1434-1520  
Strider mellan unionskungar och mellan adelstraktioner
1435  
Uppsala domkyrka invigs
1435 
Sverige blir eget ärkebiskopsdöme,
Uppsala ärkebiskopssäte
1434-36  
Engelbrektsupproret

1856 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen - väckelserörelse inom 
Svenska kyrkan
1858 
Konventikelplakatet avskaffas
1860 
Genomgripande författningsförändring genomförs. 
Borgerliga kommuner inrättas, som ersätter de sammanhållna 
socknarna. Kommunerna övertar successivt ansvaret för vård, 
skola, omsorg. Prästeståndets uppgifter förändras i och med 
att tvåkammarriksdagen inrättas.
Som kompensation inrättas Allmänna kyrkomötet 1868 för 
att stifta kyrkolag, där ett fåtal lekmän får säte och stämma. 
Första gången benämningen Svenska kyrkan används i 
lagtext är beträffande främmande trosbekännares ställning. 
Religionsfriheten utvidgas och landsförvisning som straff för 
den som lämnar den lutherska läran avskaffas.
1864 
Förordning om utökad näringsfrihet
1870 Det skönas verld. Estetik och konsthistoria med speciellt 
afseende på den bildande konsten
1874 
Svenska Kyrkans Missionsstyrelse instiftas på kunglig stadga 
som officiellt organ för yttre mission. Första engagemanget 
blir i Oscarsberg i Zululand, Sydafrika. Därifrån drar mis-
sionären Liljestrand till Rhodesia 1903, vilket ger upphov till 
Zimbabwes evangelisk-lutherska kyrka. EFS hade redan 1866 
skickat missionärer till Eritrea. 
1876 
St Paulskyrkan vid Mariatorget invigs

1000
Olov Skötkonung döps vid Husaby källa. Genom dopet av en 
kung hade den kristna tron fått fäste i Sverige. För den katolska 
kyrkan var det viktigt att nå så långt norrut som möjligt 
och kungadopet bekräftade att en kyrklig organisation var 
etablerad. Ansgar hade visserligen kommit till Birka 829, men 
hans mission hade inte fått bestående verkningar. 
Sverige kristnas.

1560 
Gustav Vasas död
1563-70 
Nordiska sjuårskriget
1567 
Sturemorden 
1571 
Sveriges första kyrkoordning
1576 
Klara kyrka påbörjas
1593 
Uppsala möte beslutar att kyrkan i Sverige skall vara evan-
gelisk-luthersk enligt de Augsburgska bekännelseskrifterna. 
Eftersom kung Sigismund var katolik och även kung i Polen, 
bestämdes att kyrkan i svenska riket inte skulle vara beroende 
av kungens bekännelse utan av de evangeliska skrifterna. Det 
inbördeskrig som följde gjorde Sverige mycket antikatolskt.
1593 
Mariestads kyrka påbörjas
1593-95 
Riksdagsbeslut om skärpt katolskt Sverige. Efter Johan 
III:s död manifesterades åter hur religion och politik flöt 
samman. Maktstrid mellan Johans son Sigismund och hans 
bror kung Karl IX. 
Biblarna hade nu också blivit så billiga att de kunde ägas 
privat. Det förekom hembiblar och fältbiblar. 

1951 
Religionsfrihetlagen införs och klargör att Svenska kyrkan är 
ett trossamfund och inte en del av statsapparaten. Varje svensk 
får rätt att utträda ur Svenska kyrkan utan att inträda i ett an-
nat samfund, eller anta vilken religion han eller hon önskar.
1958 
Kvinnor kan prästvigas
1960 
Tre kvinnor vigs till prästämbetet på palmsöndagen. Debatten 
har i ett årtionde varit hård och hot om kyrkans splittring 
fördes fram. 
1960
Lag om lika lön för lika arbete
1964 
Kommunreform i Sverige
1970
Rosengårds kyrka i Malmö invigs
1977 
Fritt att starta kloster i Sverige
1982 
Sverige får diplomatiska förbindelser med Heliga stolen, 
dvs Vatikanen.
1983 
Ärkebiskop Olof Sundby tar initiativ till kyrkornas Liv och 
fredskonferens. Olof Sundby var en av presidenterna i Kyrkor-
nas världsråd och satsade på att föra Söderbloms tankar kring 
kyrkornas arbete för fred och rättvisa vidare.
1996
 Svenska kyrkan inför nya regler om kyrkotillhörighet. Ingen 
föds längre in i kyrkan utan man blir medlem genom dopet.
1996
Östra Nöbbelövs kyrka stängs p.g.a mögelskador.
1997  
Christina Odenberg vigs till biskop i Lunds stift som den 
första kvinnan, följd av Caroline Krook för Stockholm 
följande år.

1155 
Första korståget genomfördes av den brittiske munken 
Henrik, i skydd av den svenske kungen Erik, han som sedan 
kallades Erik den helige. Åbo slott uppfördes senare i området.
1161 
Första nunneklostret i Gudhem uppförs
1164 
Sverige blir eget ärkebiskopsdöme,
Uppsala ärkebiskopssäte
1164
Den förste ärkebiskopen i Svea rike, Stefan, etableras i 
Uppsala intill nuvarande Gamla Uppsala högar. Många 
kyrkor byggdes då vid offerplatser för den fornnordiska 
religionen, och i Gamla Uppsala hade stormän begravts under 
flera hundra år. 
De första kristna församlingarna – socknarna - växer gradvis i 
antal. Övergången från en nedärvd kult och en tro till den nya 
kristna tar ett par hundra år.
1100-tal
Östra Nöbbelövs kyrka i Skåne invigs 

1270
Kung och påve beslutar att Uppsala domkyrka ska byggas. 
En nationalkyrka är ett faktum. Vid den här tiden är flera stift 
etablerade med biskop, domkapitel, domkyrka i centrum och 
många församlingar med egen präst: Uppsala, Linköping, 
Skara, Strängnäs, Västerås, Växjö och Visby.  
1293 
Det tredje korståget genomfördes av Tyrgil Knutsson. 
En militär expedition till Karleska näset, som resulterade i 
uppförandet av ytterligare en borg, Viborgs slott.

1350 
Digerdöden drabbar Sverige och bidrar förmodligen till det 
största medlemsraset i organisationens historia, 200 000 av 
landets 500 000 invånare dör. Kyrkor och gårdar lämnas öde 
på många håll. Flagellanter, gisslare, drar omkring och söker 
syndabockar och utser sig till Guds gissel. Det vanligaste 
motivet på krucifix blir den lidande Kristus och inte den 
triumferande.
1350 
Lands- och stadslagarna tillkommer
1361 
Valdemar Atterdag invaderar Gotland
1384 
Vadstena kloster invigs. Klostrets bibliotek var landets största, 
med 1.500 volymer
1389-1523 
Kalmarunionen

1470 
Jakob Ulvsson blir ärkebiskop och den svenska kyrkans 
ledare i 45 år. Under hans tid ger Kyrkomötet och påven 
tillstånd till grundandet av ett universitet i Uppsala, det 
första i Skandinavien. Jakob Ulvsson inför också den första 
tryckpressen i Sverige.
1471  
Slaget vid Brunkeberg
1477  
Uppsala Universitet (Sveriges första) grundas av kyrkan
1493-1552 
Olaus Petri - reformatorn “Mäster Olof”, predikanten i 
Storkyrkan

1650 
Kristinas intåg och kröning
1655 
Karl X Gustavs bibel
1658 
Freden i Roskilde, varvid stormakterna når sin största 
utbredning
1661 
Erik Dahlbergh får kungligt privilegium för Suecia Antiqua 
et Hodierna
1680 
Karlskrona grundas
1680 
Envälde införs reduktion av aristokratins egendomar
Stora nordiska kriget inleds Karl XII segrar vid Narva
1686 
Karl XI utfärdar ny kyrkolag
 1686 
Den enväldige kungen och riksdagen stiftar en kyrkolag, 
som gäller i 300 år. Den efterföljande kyrkoordningen leder 
till uniformitet. Alla kyrkliga sedvänjor blir exakt lika i hela 
riket, inklusive Finland, Estland, Lettlad och Pommern. Stat 
och kyrka är sammanflätade, och nya stift bildas, som leds av 
superintendenter, inte biskopar.

1750 
I Uppsala studerar man naturvetenskap för att höja landets 
välstånd. Prästsönerna Anders Celsius och Carl von Linné 
är i dag de mest kända namnen, med termometern 1741, 
observatorium och floran. Linné skriver om den gudomliga 
vedergällningen som levnadsregel för sin son.
1751 
Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas kröning
1757-62 
Sverige deltar i sjuårskriget
 1765 
Prästen Anders Chydenius motionerar i riksdagen 1765 om 
en ekonomisk liberalism. Präster uppmuntrar församlingsbor 
att odla potatis och genomför koppympning som massvac-
cinering. De uppmanas föra kyrkböcker korrekt, så att ett 
centralt Tabellverk 1750 (senare SCB) skulle ge kunskap om 
befolkningen. För första gången vet man befolkningens ringa 
antal och samtliga är automatiskt kyrkotillhöriga.
1772 
Gustav III:s statskupp
1786 
Svenska akademien instiftas
1788-89 
Krig mot Ryssland

2000 
Svenska kyrkan inte längre en statskyrka
Ändrade relationer mellan stat och kyrka träder i kraft efter 
grundlagsändring. KG Hammar är då den 68:e ärkebiskopen.
2000
Rosegårds kyrka i Malmö avsakraliseras
2001 
Attack mot World Trade Center i New York
2009 
Svenska kyrkan beslutar att viga par av samma kön och 
därigenom tillåta samkönade äktenskap.
2009
Tegelhuset Bricks i Rosengård (före detta Rosengårds kyrka) 
som är en mötesplats för ungdomar startar.
2015
St Paulskyrkan vid Mariatorget säljs till Stadsmissionen. 
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Övertalighetens omfattning 
kontextuellt 
- Församlingsbildningen i Europa skedde ofta i ett imple-
menterat feodalsamhälle vilket medför att dessa kyrkor 
anlades på platser som då liksom nu är belägen mer 
centralt vid ett torg i ett samhälle eller i staden medan 
bebyggelsen är mer utspridd i det glesbefolkade Sverige. 
Följaktligen har denna skillnad medfört att kyrkobygg-
naderna i Tyskland, Frankrike och England har en mer 
betydande roll för det lokala samhällets självförståelse än i 
Sverige där församlingen varit en egen kommun med god 
ekonomi som skötts avskilt från samhällslivet. Problemets 
utbredning har därför inte nått fram lika tydligt i Sverige 
som i övriga Europa där viljan att stödja kyrkornas beva-
rande under nya ägandeförhållande tycks vara starkare. 

- Den upplösta församlingsstrukturen medför att 
människor inte alltid går till kyrkan i sin närmaste omgiv-
ning utan istället till den vackra byggnaden inne i staden 
eller långt ute på landsbygden. 

- När vi skapar sammanslagna församlingar i Sverige stäl-
ler det frågor om vilken av sockenkyrkorna som ska vara 
”moderkyrka”. 

- Förortskontext: I England och Tyskland är problemet 
mest utbrett i nya stadsdelar i städerna med kyrkor som 
byggdes under 1950-talets stora folkomflyttningsvågor. 
Detta är ofta områden där majoriteten av invånarna idag 
är av annan kyrkotillhörighet och en befolkning annan än 
den som kyrkan planerades för. Detta problem förekom-
mer till viss del i Sverige, huvudsakligen då i Göteborg, 
Malmö och Stockholm. 

- Landsbygdskontext: Avfolkning i glesbygden och kon-
centration till storstäderna. 

- Urban kontext: Högre krav på församlingar att anpas-
sa sig efter de snabba samhällsskiftningarna som sker i 
storstäderna. 

Kontext och val av kyrkor
I projektet vill vi visa förslag på hur rummen kan för-
ändras arkitektoniskt och anpassas efter befintliga och 
nya behov. Vi har valt att belysa detta genom tre aktuella 
exempel och i tre olika kontexter. 
De vi valt är:
• St. Pauls kyrka vid Mariatorget i Stockholm, som 
representerar den urbana kontexten. 
• Bricks Tegelhuset, före detta Rosengårds kyrka i 
Malmö, som representerar förortskontexten. 
• Östra Nöbbelövs kyrka i Simrishamn, som repre-
senterar landsbygdskontexten.

Vi vill undersöka hur de olika byggnaderna kan fungera 
och utvecklas idag och i framtiden genom att identifiera 
det största förändringsbehovet i respektive kyrka. 

Kyrkans roll

I de olika kyrkorna vill vi inrikta oss på kyrkans olika rol-
ler och den betydelse som kyrkan haft genom historien:
•  St. Paulskyrkan – utbildning, hjälpande hand, integre-
rande funktion.
•  Bricks – utbildning, överbryggande, nätverkande och 
förmedlande verksamhet.
•  Östra Nöbbelövkyrka – kyrkan som historiebärare och 
för ceremoniell verksamhet.

En stor del av processen har varit att identifiera vilka 
särskilda utvecklingsmöjligheter och behov som finns i 
respektive kyrka och se till varje kyrkas enskilda behov, 
då varje kyrka är en unik byggnad i sin kontext. Detta 
har genererat olika förändringsskalor och detaljnivåer i 
utförandena av de nya arkitekturförslagen. 

Våra frågor har rört 

•   Hur en kulturhistoriskt värdefull byggnad kan inte-
greras med dagens behov av nya användningsmöjligheter 
och låta det bli ett levande kulturarv. 
•   Vad är kyrkorummets historiska egenskaper och kul-
turella värden avseende såväl materiella och immateriella 
perspektiv? Hur kan sådana egenskaper och värden i 
praktiken utgöra en grund för planering av nya tillägg och 
verksamheter? 

St. Paulskyrkan
Stockholm

Tegelhuset Bricks
Malmö

Östra Nöbbelövkyrka
Simrishamn
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Situationsplan 
1:2000

Platsen

Län: Stockholms län
Kommun: Stockholms kommun
Ort: Stockholm
Invånare: 912 401  
Yta: 6519 km2 

Om frikyrkan

- Byggår: 1876
- Stil: drag av engelsk nygotik
- Församling: Metodistkyrkan, en del av samfundet 
Equmeniakyrkan. S:t Paul bildades 1868 och är den 
äldsta metodistförsamlingen i Sverige
- Arkitekter: Axel Kumlien och Hjalmar Kumlien. 
Pengarna för bygget kom bl.a. från trosfränder i New 
York.
S:t Paulskyrkan kom att bli normerande för liknande 

metodistiska anläggningar i landet. Ett stort roset-
tfönster pryder gavelfasaden mot torget. Taket kröns 
av en åttkantig takryttare med tornspira. Långsidor-
na kantas av höga strävpelare och däremellan finns 
spetsbågiga fönstergrupper. Kyrkans västra del rymde 
ursprungligen en skolsal samt några mindre rum. 
Orgeln kom från St Matteus kyrka.

 - Byggnaden är blåklassad av Stockholms stadsmu-
seum vilket innebär att det kulturhistoriska värdet 
anses motsvara fordringarna för byggnadsminne.
- Kyrkan är restaurerad 1897 och 1939
- Platser i kyrksalen: 500 st
- Utöver tidigare verksamhet hyrs en del av kyrkans 
lokaler ut, helt eller delvis, till föreningar/företag eller 
privatpersoner, t.ex. till konserter. 
- Var under våren 2015 till salu och såldes i April till 
Stadsmissionen.
Området kring Mariatorget

Området ingick tidigare i den Daurerska egendomen 
där Carl Michael Bellman föddes 1740. Daurerska 
malmgården var en av Stockholms malmgårdar. 
Malmgården bestod av flera byggnader och en stor 
barockträdgård som upptog hela kvarteret Rosendal 
mellan nuvarande Mariatorget och Maria Magdalena 
kyrka. Trädgården innehöll ett stort orangeri med 
exotiska fruktträd, växter av alla slag, och köksväxter 
som var vanliga för den tiden.

Historik Metodism

John Wesley var upphovsmannen till Metodistkyr-
kan. Metodism grundar sig i predikan och att hjälpa 
människor som på olika sätt har det svårt. De första 
kontakterna med metodismen fick Sverige genom 
George Scott som verkade i Stockholm under 1830- 
och 40-talet. Men det var med hemvändande sjömän 

från Amerika som metodismen kom till Sverige på 
allvar på 1860-talet.

S:t Pauls metodistförsamling bildades 1868 som den 
första metodistförsamlingen i Sverige. Verksamheten 
pågick i olika lokaler till 1876 då S:t Paulskyrkan stod 
färdig. På 1890-talet uppgick antalet medlemmar till 
“390 i full förening och 203 på prof ”. Församlingen 
hade även en bönelokal på Åsögatan.
Medlemsantal

 40 st (2014) varav 8-9 aktiva. Till följd låga 
medlemsantalet fattades därför beslutet att avveckla 
församlingen, detta då man inte längre ansåg sig ha 
vare sig de praktiska eller ekonomiska förutsättnin-
garna att fortsätta ett traditionellt församlingsarbete. 
I samband med avvecklingen beslutades att kyrkofas-
tigheten skall säljas. 

Bakgrundsbeskrivning 
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Stockholms innerstad

Konceptidé
Vårt tillägg i St. Paulskyrkan är en fristående trästruktur inne i kyr-
korummet som konceptuellt kan kopplas till vävstolen.

Arkitektoniskt förslag
För att fånga kyrkans rymd är strukturen sammankopplad kring en 
spiralformad rörelse som trappas ned längsmed väggarna för att på så 
sätt bevara rymden i mitten av kyrkorummet. Rörelsen mynnar ut i en 
kombinerad catwalk/tryckbord i anslutning till predikstolen. 

Catwalken kan även förlängas ut till Mariatorget för att synliggö-
ra verksamheten i samband med event. Strukturen blir en rumslig 
möbel med hyllplan, vävstol, bord och sittplatser. Det öppna rummet 
blir både en arbets- och utbildningsplats samtidigt som besökare kan 
komma in till caféet och shopen och få en inblick i deras verksamhet. 

Kyrkans övriga befintliga lokaler blir kontor till personalen och barn-
passningsrum, allrum, kök och samtalsrum för kvinnorna. 

Programbeskrivning
I vårt programförslag för St. Paulskyrkan så föreslår vi att kyrkan fung-
erar som ett kunskaps- och designcenter där kvinnor som invandrat 
till Sverige får en chans att lära sig det svenska språket och kulturen där 
konstnärlig verksamhet som tygtryck, vävning etc. kombineras med 
teoretisk undervisning. 

Vi har inspirerats av Livstyckets verksamhet i Tensta som har denna 
typ av verksamhet. Genom en central placering i Stockholm kan verk-
samheten förbättra förutsättningarna för integration. I och med detta 
program ville vi ta fasta på metodismens grundtanke som en hjälpande 
hand kopplat till dagens behov – integration.

Förändringsgrad
Då St. Paulskyrkan är belägen i en urban kontext som är den mest för-
änderliga av kontexterna, anser vi att en flexibel lösning som förändrar 
rummet men inte gör anspråk på den befintliga byggnaden är lämplig. 
Det är ett arkitektoniskt tillägg som kan anpassas och bytas ut efter nya 
behov, i takt med att stadens behov ändras i framtiden. 



Axonometridetalj
1:50

Befintligt

Nytt tillägg

Träkonstruktionen är 
uppbyggd av trädelar 
som sätts ihop av me-
tall infästningar som 
tillsammans bildar 
en kubisk form med 
cc-måtten 500x500mm 
för att kunna anpassas 
efter möbelmått. Några 
av trädelarna är bäran-
de balkar och pelare 
med infästningspunk-
ter i golvet. 



Axonometri
1:200

Befintligt

Nytt tillägg







Entréplan
1:200

B
b

A a

Café

Catwalk/Tryckbord

Arbetsplatser

Arbetsplatser

Vävstol

Kök

Allrum/Klassrum

Ba
rn

pa
ss

ni
ng

sr
um

Kontor

Entré





Plan 1
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Längdsektion A-a
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Tvärsektion B-b 
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Övriga befintliga ritningar
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TTegelhuset Bricks
M A L M Ö

Platsen

Län: Skåne län
Kommun: Malmö kommun
Ort: Rosengård
Invånare: 278 523
Yta: 158,4 km2

Om Tegelhuset Bricks

Byggår: 1970
Stil: Funktionalism
Före detta Rosengårds kyrka som avkrist-
nades år 2000.
Är sedan 2009 en väletablerad mötesplats 
i åldrarna 16 till 25 år. Bricks grundar sig 

på unga malmöbors behov och önskemål. 
Ger stöd med att söka arbete eller utbi-
ldning (bl.a. via Arbetsförmedlingen). 
Erbjuder diverse aktiviteter där syftet är 
att skapa en mötesplats för ungdomar att 
träffas och knyta kontakter och relation-
er. Fungerar som ett nav för olika verk-
samheter i Stadsområde Öster. 
Bricks ger projektstöd till nyskapande 
idéer med avgränsade tidsramar och ett 
tydligt syfte (inom musik, dans, teat-
er, bild och form, litteratur eller film). 
Ger även tips och råd för att starta sitt 
eget företag. I Byggnaden finns även 
hjälpundervisning för elever på gr-
undskolenivå.

Tegelsalen f.d. kyrksalen

Erbjuder bio, konserter och föreställnin-
gar.
Uthyrning sker till verksamheter som 
avser evenemang som vänder sig till un-
gdomar och är religiöst oberoende. Kan 
ej hyras av enskilda politiska partier eller 
privatpersoner.  Rymmer 150 personer 
och 90 sittplatser.

Bricks arbetsgrupp

3 ungdomskommunikatörer 
4 ungdomsledare. 

År 2013 fick Bricks Tegelhuset stipendi-
um från Atea och Fryshuset. Motiverin-
gen löd:
“För ert stora och helhjärtade engage-
mang till att ge våra barn och ungdomar 
en tryggare och mer givande framtid i 
Sverige.”

Vision: Hållbara Rosengård, 
Malmö Stad

Syfte: bryta miljonprogrammets funk-
tionssegregering 
Fokus på klimat, ökad social och ekono-

misk integration.
Åtgärder: Ökad delaktighet, stadsodling, 
skapa en andelssamfällighet i stadsnära 
vindkraftspark, förtätning med radhus 
Höja status på gång- och cykelstråket 
mellan Rosengård och Möllevången - 
Rosengårdsstråket - både geografiskt och 
sociokulturellt. Utveckla det till en trygg, 
social mötesplats ska fler välja att gå och 
cykla, bl.a. genom belysning. Ett initiativ 
som Bricks nyligen var delaktiga i där 
små mötesplatser skapades längs cykel- 
och promenadstråket.

Bakgrundsbeskrivning 

Situationsplan
1:2000

Sporthall
Bricks

Badhus

Rosengårds Centrum

Bibliotek

Skola
Bazar Cykel och gångstråk

Utomhus scen
och aktivitetstorg



Malmö

Cykel- och gångstråket med ny plante-
ring, markbeläggning och sittplatser.

Den nya utomhusscenen och det nya 
aktivitetstorget som ungdomar från 
Bricks var drivande i att utforma.

Arkitektoniskt förslag
Tillägget vi gör är i form av en programmerad fasad ut-
anpå den befintliga fasaden som förstärker och synliggör 
verksamheten och skapar nya möjligheter för interaktion 
mellan människor längs cykel- och promenadstråket och 
inne i byggnaden, något som inte är möjligt idag på grund 
av den slutna befintliga fasaden. 

Den visuella kopplingen till insidan förstärks genom nya 
och större fönster som är öppningsbara och kan fungera 
som bl.a. anslagstavlor, för att öppna upp för dialog och 
delaktighet av idéer och åsikter och samtidigt möjliggöra 
för skyltning och utställning av verksamheten. 

Invändigt är det främst en mindre omorganisering av verk-
samheten och planlösningen, för att skapa en mer effektiv 
användning av golvytan. Detta frigör i sin tur mer rum för 
workshops vilket efterfrågas idag.

Vi har även programmerat delar av det förbigående cy-
kel- och promenadstråket och torget mellan sporthallen 
och det nya tillaggda caféet som är anslutet till Bricks. Här 
läggs en ny markbeläggning, sittplatser, cykelställ samt 
planteringar. Delar av dessa tillägg talar samma formspråk 
som tidigare tillägg längs cykelstråket. 

Det nya caféet flyttas ut från befintlig plats inne i bygg-
naden för att ge rum för personal, samtidigt som den nya 
platsen kopplat till den sydöstra kortfasaden möjliggör ett 
mer publikt läge med uteservering och solläge. 

Programbeskrivning
Vårt arkitektoniska förslag verkar för att förbättra och 
framhäva Bricks befintliga ungdomsverksamhet men sam-
tidigt utveckla och förbättra byggnaden både invändigt och 
utvändigt samt  skapa nya ”mötesplatser” längs cykel- och 
promenadstråket. 

I Bricks identifierade vi fasaden mot cykel- och promenad-
stråket samt entrén som de största problemen då bygg-
naden är anonym och sluten vilket inte speglar inte deras 
verksamhet. Fokus har därför legat på att öppna upp och 
förmedla verksamheten utåt medan kyrkorummet som är 
väl fungerande idag förblir intakt. I vårt förslag har vi tagit 
fasta på befintlig etablerad verksamhet, 

Den befintliga verksamheten består bl.a. av workshopsrum 
för kreativa aktiviteter som foto, målning och musik, ett 
café, kontor för personal, den uthyrnigsbara Tegelsalen 
med scen, mötesrum och klassrum.

Förändringsgrad
Bricks har redan en fungerande verksamhet och en relativt 
fungerande byggnad. Men då bygganden är belägen i ett 
anonymt miljonprogramsområde är vårt arkitektoniska 
förslag  att skapa ett bestående signalement för området. 
Ett tillägg som blir en utmärkande mötesplats som tar 
fasta på Malmö Stads pågående utvecklingsplaner av det 
förbigående cykel- och gångstråket, samtidigt som Bricks 
verksamhet i större grad synliggörs i området.

Konceptidé
Vårt koncept bygger på byggnadens namn ”Bricks” där 
sittplatser och ytor skapas av tetrisformer i tegel och be-
tong. 





Axonometri med snitt
1:50

Den nya tegelväggen består av 
återanvänt tegel som traditionellt 
sett är ett vanligt lokalt bygg-
nadsmaterial. Sittytorna bekläs 
med ekträ för att skapa en mer 
sittvänlig yta. Fönsterkarmarna 
består även de av ekträ. De roter-
bara fönsterpartierna kan fung-
era som anslagstavlor, skyltning 
och utställningsanordningar 
och bjuda in förbipasserande 
och således öka delaktigheten i 
verksamheten. 
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Fasad mot nordväst
1:200

Vid den nordvästra fasaden finns 
idag en liten trädgård med odling. 
På denna plats skapas en förbindelse 
mellan de två nivåerna bestående av 
en betongterrassering där sittplatser, 
odling och en redskapsbod finns. 





Fasad mot sydöst
1:200

Vid den sydöstra delen av byggnaden 
byggs en glastillbyggnad med café 
som är kopplad till den nya tegelvä-
ggen. Platsen utanför blir mer av en 
torgkaraktär och en mer aktiverad 
plats med uteservering, planteringar, 
belysning, sittmöbler och nya cy-
kelställ. Det är ett tillägg till Malmö 
Stads cykelstråk.  





Fasad mot nordöst
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Sektion A-a
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Övriga befintliga ritningar
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Östra Nöbbelövs kyrka
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Platsen

Län: Skåne län
Kommun: Simrishamns kommun
Ort: Östra Nöbbelöv
Invånare: 6527 (Simrishamn kommun)
Yta: 12,68 km2

Om kyrkan

- Byggår: 1100-talet
- Stil: Romansk
- Trossamfund: Svenska kyrkan
- Stift: Lunds stift
- Församling: Simrishamns församling
- Stängd sedan 1996 p.g.a. mögelskador

Kyrkan byggdes på 1100-talet, men av 
den kyrkan återstår numera bara lån-
ghusets murar. På 1400-talet försågs 
kyrkan med valv och ett trappgavelstorn. 
Under 1800-talet byggdes kyrkan om 
vid två tillfällen. Vid den första ombygg-

naden, 1849–1850, fick kyrkan nya valv, 
en sakristia och en förlängning i öster. 
Vid den andra ombyggnaden, 1896, revs 
trappgavelstornet till förmån för det nu-
varande samt förlängdes västerut.

Inventarier

Dopfunten härstammar från 1100-talet 
och är samtida med kyrkans äldsta delar. 
Altaruppsatsen dateras till år 1735. I 
kyrkan finns även en ekskulptur förestäl-
lande Sankta Anna, Jungfru Maria och 
Jesusbarnet härstammande från 1400-ta-
let. På 1800-talet skänktes ett votivskepp 
till kyrkan av församlingsbor. 

Kyrkobyggnaden i landskapet

Östra Nöbbelöv kyrka har en lång historia 
och är en viktig identitetssymbol i områ-
det, som har vittnat om samhällsföränd-

ringar, kulturarv och vardagsliv. 
Kyrkan inhägnas av kallmur och järnsta-
ket. 
Östra Nöbbelöv är kyrkbyn i Östra Nöb-
belövs socken i Simrishamns kommun i 
Skåne.
Orten är omgiven av öppen odlingsmark 
i det mjukt kuperade landskapet syd-
väst om Brantevik och Gislövshammar. 
Utmed den slingrande bygatan, som 
leder i en mjuk båge söder om nuvarande 
landsvägen ligger byns gårdar och gath-
us oregelbundet placerade. Flera gårdar 
ligger kvar på ursprunglig plats och har 
bibehållen kringbyggd gårdsform med 
stensatt gårdsplan. Längor i tegel eller 
med putsade fasader dominerar men 
även korsvirket finns representerat.

Merparten av byggnadsbeståndet tillhör 
1800-talet. I byn finns en god represent-
ant för allmogeträdgårdar med klippta 
häckar och rundlar, som vanligen anlades 

omkring 1850 och framåt. Bykärnan 
inramas delvis av äldre lövträd.

Socknens historia

Socknen har medeltida ursprung. 
Namnet var före 17 april 1885 Nöbbelövs 
socken. I socken Östra Nöbbelöv finns 3 
gamla gruvor.

Fornlämningar

Gravar och en hällkista från stenåldern är 
funna. Från bronsåldern finns gravar och 
en hällristning. Från järnåldern finns tre 
gravfält och resta stenar samt en domar-
ring.

Planer för kyrkan

Idag har Handelshuset Österlen planer 
på att göra om kyrkan till en Kulturkyr-

ka - kyrkligverksamhet kombinerad med 
kultur event. För det handlar inte om en 
avkristning av kyrkan. Både kyrkliga och 
världsliga aktiviteter ska kunna få plats 
sida vid sida och förhoppningen är den 
ska kunna användas av alla trossamfund. 
Handelshuset väntas bilda stiftelsen 
Kulturbryggan som ska göra om kyrkans 
inre för att ge plats de nya aktiviteterna. 
Exakt vad det blir avgörs i samråd med 
kyrkan och länsstyrelsen. Utställningar, 
konferenser, konserter är några idéer. 
Handelshuset hoppas på finansiering i 
form av på bidrag och donationer till 
renoveringen av kyrkans inre som är 
mögelskadat. Verksamheten ska finansi-
era sig själv genom avgifter av besökare 
och brukare. Dock saknas finansiering 
och planerna står i viloläge. Yttre reno-
vering av fasad (flagnad färg), liksom 
klockan kommer göras. 

Bakgrundsbeskrivning 
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Kyrkan i landskapet - Ett landmärke

Vy från kyrkotornet

Skålgropar 

Arkitektoniskt förslag
Det skånska landskapet har varit centralt i vår 
gestaltning. Området kring kyrkan präglas av 
öppna fält likt ett lapptäcke där hällristningar 
med s.k. skålgropar är förekommande– något 
vi ville ta fasta på i vår gestaltning av golvet. 
Skålgropar är ett fornminne i form av en i 
sten huggen grop, i storlekar på en diameter 
upp till över 300 mm. En hypotes är att man 
använde dessa rituellt för att mala sädeskorn 
i dem, eftersom de flesta ligger i anslutning 
till forntida åkrar. Temat till hällristningar 
skapar en historisk koppling före kristendo-
mens intåg i Sverige på 1100-talet då kyrkor 
ofta uppfördes på platser där tidigare hed-
niska ritualer utförts. Östra Nöbbelövs kyrka 
uppfördes under just denna tid.

Kyrkans torn som i den platta omgivningen 
är ett tydligt landmärke blir i vårt förslag en 
utsiktsplats för allmänheten. Kyrkklockan 
tas ned för att göra rum för besökare och 
klarglas sätts in i fönstren för att möjliggöra 
utblick över landskapet. Besökare kan genom 
detta ta del av kyrkan och landskapet från 
respektive sida.

Programbeskrivning
I kyrkosalen etableras utöver den ceremoniel-
la mångreligösa verksamheten utställnings-
möjligheter likt ett showroom baserat på 
Simrishamns kommuns planerade hällrist-
ningscenter, detta för att locka fler besökare 
och uppmärksamma det omkringliggande 
landskapets rika kulturarv. Simrishamn har 
många fornlämningar från bronsåldern i 
och med att det finns många hällristningar i 
området. 

Kopplat till kyrkan/hällristningsutställningen 
byggs tre stycken paviljonger; ett café och ett 
kontor för att serva kyrkobyggnadens verk-
samhet samt en paviljong avsedd för kont-
emplation och utomhusceremonier.

Förändringsgrad
På grund av det mögelskadade golvet som är 
tvunget att helt bytas ut skapar vi utöver ett 
restaureringsarbete en ny större program-
mering av golvet där nedsänkta utställnings-
montrar möjliggör för ett flexibelt och öppet 
kyrkorum. 

Konceptidé
Kyrkogolvet är en konceptuell tolkning av det 
skånska platta landskapet där fälten utgör be-
tongplattor med olika texturer/ristningar. Istäl-
let för en kristen dopfunt – som betyder källa 
– så omtolkas skålgroparna i landskapet till en 
nedsänkt dopfunt som golvet svagt sluttar ned 
mot för att förstärka dopfuntens betydelse som 
källa. 





Axonometri med snitt
1:50

Befintligt

Nytt tillägg

Det nya golvet utgörs av 
betongplattor med måtten 
500x500mm för att fungera 
som riktlinjer vid möblering 
av stolar. Kyrkorummet värms 
upp med hjälp av golvvärme. 
De nedsänkta trälådorna är 
300mm djupa och täcks av 
laminerat glas för att klara last 
från gående och möbler.  





DopfuntFexibelt golv med utställningsmontrarEntré

Förråd

Entréplan
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Längdsektion
1:200



Genom att placera all program-
mering i golvet hålls rummet 
öppet vilket möjliggör för andra 
aktiviteter. Hällristningsut-
ställningen står på så sätt inte 
i vägen för annan ceremoniell 
verksamhet utan kan vara ut-
ställd samtidigt.

Olika typer av möblering är 
möjlig tack vare det öppna 
golvet.





Cafépaviljong
Teknisktsnitt med perspektiv 
1:50

Arkitektoniskt förslag - Paviljongerna

Längs med den gamla kallmuren som avgränsar landskapet mot kyrkogår-
den anläggs tre små paviljonger: ett café, ett rum för kontemplation och en 
arbetspaviljong kopplat till hällristningsforskning. Här används en befint-
lig byggnadsprincip som modell för de nya. Muren blir den röda tråden 
genom byggnaden och en koppling mellan det nya och gamla.

I utlandet är en kyrkogård oftast i gränslandet mellan en park och en 
kyrkogård, medan i Sverige är en kyrkogård väldigt mycket en kyrkogård. 
Genom att tillföra paviljongerna utökar vi användandet av kyrkogården 
och förhoppngsvis antalet besökare, utan att göra större tillägg som påver-
kar gravplatserna.



Situationsplan 
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Kontemplationspaviljong
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Cafépaviljong
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Arbetspaviljong
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Paviljongsektion och 
kyrkfasad mot öster
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Arbetspavil-
jong

Befintligt 
uthus

Cafépaviljong Befintligt 
uthus



Ritning förminskad med 70 %

Paviljongsektion och 
kyrkfasad mot öster
1:200

Arbetspavil-
jong

Befintligt 
uthus

Cafépaviljong Befintligt 
uthus



Övriga befintliga ritningar
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