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Led-lamporna utvecklas snabbt
och priserna sjunker. Följ med på
belysningsdag i Kil.
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Arkitekt Lotta Gustafsson, församlingsrådets
ordförande Bosse Östergren och kyrkoherde Anders
Skagerström förnyar Rådmansö kyrka. 
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Kyrkan på Rådmansö är

Rådmansö kyrka i Roslagen genomgår en
metamorfos. Lagom till allhelgonahelgen ska
församlingens verksamheter vara samlade
i det nya kyrkorummet.
– Kyrkan måste hänga med i sin tid. Nu
bygger vi för framtiden, säger kyrkoherde
Anders Skagerström.
TEXT: KAJSA SÖDERBERG FOTO: JOHANNES FRANDSEN

T

änk er en mötesplats
för ett helt samhäl
le. En naturlig punkt
där skolan håller av
slutning och konsert,
där teatergrupper ger föreställ
ning, där prästen håller dop- och
sorgesamtal, där kyrkomusikern
repeterar, där elever hänger en
stund på väg hem från skolan,
där kaffet alltid är nybryggt. Den
mötesplatsen håller på att växa
fram i Rådmansö kyrka, i skär
gården två mil öster om Norrtäl
je. Här ska den öppna kyrkan ha
rum för alla verksamheter, på ett
och samma ställe. Och nu byggs
det för fullt för att visionen ska bli
verklighet.
– Utgångspunkt för den stora
ombyggnaden har varit vårt nya
arbetssätt i församlingen, förkla

rar kyrkoherde Anders Skager
ström. Vi ska lämna den låsta kyr
kans tid, vi ska öppna dörrarna
och låta verksamheterna ta plats
inne i kyrkan.
– Det låter enkelt, men byg
get innebär stora utmaningar. Vi
måste hela tiden hålla vårt nya
arbetssätt i tanken och vara ett
steg före i byggprocessen. Funk
tion och flexibilitet går hand i
hand.
Roslagen är klätt i sin ljusas
te gröna dräkt, översållad av
vitsippsprickar, när Kyrkans Tid
ning kommer på besök. Råd
mansö Frötuna pastorat har mo
biliserat en hel grupp engagerade
medarbetare som vill berätta om
bygget. När den ene slutar prata,
tar den andre vid.
– Vi hade länge funderat på

FAKTA

Rådmansö
●● Rådmansös befolkning är på
sommaren omkring 15 000, de
permanentboende är knappt
3 000. Musikverksamheten på
sommaren drar stora skaror
åhörare och ljud- och ljusanläggningen i kyrkan dimensioneras för att fungera väl för
både musik och teater.
●● Rådmansö församling, med
1 515 medlemmar, ingår i Rådmansö-Frötuna pastorat, med
sammanlagt 3 514 medlemmar
i Svenska kyrkan.

En ny vardagsentré växer fram.

I Rådmansö kyrka pågår
just nu en total omgörning. Kyrkorummet är
ublåst och den flexibla
modellen växter fram.

Kyrkoherde Anders Skagerström, Bosse Östergren, Malin Post och
Lotta Gustafsson, arkitekt bakom renoveringen, samtalar.

att skapa ett allaktivitetshus, för
allt från gudstjänster och förrätt
ningar till öppna verksamheter,

förklarar Anders Skagerström.
Idén tog avstamp i att vi måste
möta framtiden för att skapa en
levande kyrka.
Församlingsrådets ordförande
Bosse Östergren fyller i:
– Kyrkan befinner sig på ett
sluttande plan, både vad gäller
ekonomi och engagemang, och
vi ville hitta en väg att vända den
utvecklingen. I det sekulära sam
hället har kyrkan stor konkur
rens och vi har bestämt oss för att
vara en mer vardagsnära kyrka
där vi möter människorna.
Nästan varje dag under hela
året ska kyrkan hållas öppen och
personal vara på plats. Kyrkan
får arbetsytor för församlingens
personal som flyttar in med sina
tjänsteportföljer. Det som i dag
bedrivs i församlingshemmet ska

Hasse Wahlgren, platschef på
bygget i Rådmansö kyrka.

få sin hemvist i kyrkan både dagoch kvällstid. När som helst ska
vem som helst känna sig välkom
men att titta in.
Förutsättningen för den sto
ra ombyggnaden, som beräknas
pågå under tio månader, är den
goda ekonomin. Att Rådmansö
ligger där det ligger, i den attrak
tiva skärgården, har gjort bygget
i den klassiska Tegnérladan från
1816 möjligt.
– Det är tack vare vår placering
som vi fått loss de pengar som be

Vi har haft förmånen att få göra ﬂertalet kyrktak
under de senaste åren.
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sig på ett sluttande
plan, både vad gäller
ekonomi och engage
mang, och vi ville
hitta en väg att vända
den utvecklingen.
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turarvet in i framtiden på ett
funktionellt sätt.
handfasta uppdragen,
som att installera berg
värme,
fiber
kabel och bredband, vat
ten och avlopp och moderna ljusoch ljudanläggningar, skapas rum
i rummet i kyrkolokalen. Kyrk
bänkar har lyfts bort för att ska
pa större flexibla ytor, en kafédel
med pentry skapas, det tidigare
bårrummet ska ge plats åt en lät
tillgänglig vardagsentré, golvet i
kyrkan ska läggas om och altar
platsen flyttas. Men den pampi
ga processionsgången behålls. På
rundvandringen i den helt urblås
ta kyrkan berättar Lotta Gustafs
son livfullt om det som växer fram.
– Här i den södra portalen öpp
nar vi upp för ljuset genom ett
glasparti utanför de tunga dör
rarna. Ljuset som flödar in när vi
ställer upp dörrarna även när det
är kallt, kommer att betyda oer
hört mycket.
Kontakten mellan ute och inne
och det visionära tänkandet åter
kommer Lotta Gustafsson till.
Pentryt som kan vara öppet och
synligt, kan stängas till när det så
behövs.
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DEN 17 januari

Här bilas väggen upp till pentryt i kyrkan.

hövs, säger Anders Skagerström.
Vi har styckat av tre tomter, vilket
inbringat stora summor, vi har sålt
prästgården och vi har dessutom
fått generösa kyrko
antikvariska
ersättningar och kyrkobyggnads
bidrag. Tillsammans med lite
egna medel har vi fått ihop de 18
miljoner kronor som vi budgete
rat för bygget.
Att hitta rätt personer har ock
så varit centralt i projektet. Erfar
na hantverkare har kontrakterats
liksom arkitekten Lotta Gustafs

son. Hon har skrivit en avhand
ling om hur medeltidskyrkor i
Uppland restaurerats och för
nyats under 1900-talet, och har
arbetat på riksantikvarieämbetet.
– Det är ett fantastiskt upp
drag, säger Lotta Gustafsson. Att
arbeta med en historisk byggnad
och skapa förutsättningar för en
levande verksamhet aktiverar en
arkitekts olika uppgifter. I det här
teamet med mig, byggledaren,
hantverkare och församling väx
er något fram som ska föra kul

stängdes kyrkan för
den stora förvandlingen som pla
neras vara klar i september. Men
byggen tenderar att dra ut på ti
den så invigningen planeras till
allhelgonahelgen. Församling
ens medlemmar har varit myck
et positiva till förändringen, men
kyrkorådets ordförande Rag
nar Bergsten tror att debatten
kan hetta till i samband med att
den konstnärliga utsmyckningen
bakom det nya altaret eventuellt
ska förnyas.
– Den frågan måste hante
ras varsamt och de äldre för
samlingsborna måste naturligt
vis känna igen sig, säger han, väl
medveten om att även kyrkans
utsmyckning måste ligga i linje
med det nya.
– Vår gamla altartavla är en
traditionell långfredagsbild, fyl
ler kyrkoherde Anders Skager
ström i. Kanske ska vi ta avstamp
i påskdagens glädje i stället?
– Och jag tänker mig en ut
smyckning som väcker en känsla.
Men det uppdraget ligger längre
fram, säger Lotta Gustafsson.
Huvudsaken, enas alla om, är
att öppna tanken snarare än att
låsa perspektivet. Precis det som
hela ombyggnaden ska leda fram
till. Eller med Anders Skager
ströms ord:
– Vi måste ligga bättre till i vår
mångkulturella tid då kyrkan ska
välkomna alla. Den öppna kyrkan
ska ha låga trösklar och höga tak.
Och dit är vi på väg.●

Göran Malmström
Verkmästare
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● Mer om fastighetsutredningen
hittar du på sidan 6 i huvudtidningen.

Vi arbetar med
framtidens kyrkorum
...och kan KAE
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