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Abstract 
 

Johansson, Evelina. 2018. Om- och tillbyggnationer samt renoveringar av Sankt 

Larskyrkan i Linköping 

 

Johansson, Evelina. 2018. Reconstructions, extensions and renovations of St 

Lars Church in Linköping 

 

 

St Lars Church is a white stone church located in central Linköping. In this 

thesis I will cover the processes behind the two most recent renovations of St 

Lars Church. The earlier of the two renovations was carried out in the 1950’s. 

The main purpose of this renovation was to literally prevent a total collapse of 

the church structure. Adding modern technology to the church was a priority at 

the most recent renovation in 2016, mainly in order to create an atmosphere 

which would make everyone feel welcome. I will also cover the media attention 

that these renovations attracted.  

 

The material used in this thesis includes available literature, archive material, 

and interviews of key individuals from the most recent renovation. I have also 

visited the church to study the most recent renovation and gain insight into the 

excavations that were part of the process. 

 

Historical records only describe the larger scaled renovations. This has led to a 

greater subjective valuation put into the decisions and discussions put forth 

during these processes. Individuals part of the historical renovations have 

consciously, or sub-consciously, been influenced by preceding historical ideas. 

Studying a historical period of time in the context of current influences lies at 

the hearth of the history of ideas, all the while understanding that absolute truths 

will never be discovered. 

 

 

Keywords: Church renovations, St Lars Church in Linköping, Cultural heritage 

conservation, Cultural heritage in mass media, The Church of Sweden 
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1. Inledning 
I centrala Linköping så återfinns Sankt Larskyrkan, denna vita stenkyrka står 

belägen mitt i centrum, endast ett stenkast ifrån stadens domkyrka. Domkyrkan 

utgör idag Linköpings kartografiska mittpunkt även om denna har hamnat i 

utkanten av stadens shopping och restaurangstråk.  

 

Sankt Larskyrkan var tidigare omgiven av stora gamla träd som nästan slukade 

kyrkan med sina massiva grenverk. Stadens många fåglar som valde att bosätta 

sig dessa träd skapade en i det närmaste Hitchcocklik känsla för de som till fots 

passerade förbi kyrkan. 

 

Den ursprungliga kyrkan har modifierats och omformaterats i omgångar sedan 

den för första gången byggdes. Kyrkan liksom resten av stadsbilden, skulle vara 

i det närmaste oigenkännlig för en person som levde för 1000 år sedan. 

Traditionen att modifiera och omformatera utifrån tidernas rådande behov 

fortsätter ända in i våra dagar. Idéerna kring vad som ska förbättras och hur 

dessa om- och tillbyggnationer samt renoveringar ska genomföras har kraftigt 

skiftat över tid. 

 

I denna uppsats kommer jag att studera de lokala idéhistoriska strömningar som 

har legat till grund för de beslut som har fattats vid de två senaste 

renoveringarna av denna kyrka. Den näst senaste av dessa renoveringar 

genomfördes under 1950-talet och den senaste renoveringen genomfördes år 

2016. 

 

 

1.1 Syfte  
Utgångspunkten för detta arbete är att studera vilka tankesätt, beslutsfattarna vid 

de två senaste renoveringar av Sankt Larskyrkan i Linköping, har haft. Jag 

kommer även att belysa den massmediala bevakningen vid den näst senaste 

renoveringen samt vid den allra senaste renoveringen år 2016. 

 

 

1.2 Frågeställningar 
I detta arbete så kommer tre stycken separata frågeställningar som samtliga 

knyter an till Sankt Larskyrkan, sett ur ett Idéhistoriskt perspektiv, att besvaras. 
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Vilka idéhistoriska tankegångar har under 1900-talet rådit gällande om- 

tillbyggnationer samt renoveringar, av kulturhistoriska föremål? Om detta kan 

läsaren finna information i stycke 3.2 

 

Vilka tankegångar rådde vid den näst senaste renoveringen av Sankt Larskyrkan 

på 1950-talet, samt hur såg den massmediala bevakningen ut efteråt? Om detta 

kan läsaren finna information i stycke 3.3 

 

Vilka tankegångar rådde vid den senaste renoveringar av Sankt Larskyrkan år 

2016, samt hur såg den massmediala bevakningen ut efteråt? Om detta kan 

läsaren finna information i stycke 3.4 

 

Jag kommer att tillföra mina egna infallsvinklar i diskussionen gällande de ovan 

nämnda frågeställningarna, Om detta kan läsaren finna information i stycke 4 

 

 

1.3 Avgränsning 
Detta arbete avgränsas till att endast studera Sankt Larskyrkan detta trots att det 

i Sverige återfinn ett stort antal kyrkor av liknande karaktär och där många av 

dem genom århundradena har genomgått liknande renoveringar och 

ombyggnationer. 

 

Jag kommer lägga störst vikt vid att studera de tankar som råder här i länet för 

de frågeställningar som gäller influenser kring renoveringar både under dåtid 

samt i nutid, där detta är möjligt och kan besvara de frågeställningar som jag 

ämnar besvara. Vid avsaknaden av lokala idéhistoriska tankegångar kommer jag 

studera Sverige ur ett nationellt perspektiv. 

 

Jag kommer inte att lägga någon vikt vid huruvida gällande lagar och regler har 

efterföljts utan endast studera vad som har genomförts och i viss mån även 

tanken bakom dessa beslut. Jag kommer i denna uppsats att utelämna samtliga 

områden som omnämns under stycke 4.4 

 

 

1.4 Disposition 
I stycke 3.1 ges läsaren en kort överblick över Sankt Larskyrkans bakgrund. 

Stycke 3.2 beskriver vilka idéhistoriska tankegångar som över tid har rådit 

gällande om- tillbyggnationer samt renoveringar av kulturhistoriska föremål. 

Stycke 3.3. beskriver Sankt Larskyrkans ombyggnationer samt renoveringar på 

1950-talet, samt det massmediala efterspelet. Stycke 3.4. beskriver Sankt 

Larskyrkans ombyggnationer samt renoveringar år 2016, samt det massmediala 
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efterspelet. Stycke 4 innehåller avslutningsvis diskussion, slutsatser samt tankar 

och idéer kring fortsatta forskningsinsatser. 

 

 

2. Teori och metod 

2.1 Teori 
Denna studie behandlar de frågeställningar som anges under kapitlet 1.2. Varje 

person som har varit vägledande och/eller beslutsfattande vid de två senaste 

ombyggnationerna av denna kyrka har medvetet eller omedvetet påverkats av 

idéhistoriska influenser. 

 

Elsie Anderberg beskriver i sin avhandling om Oxfordfilosofin, genom vilken 

man med språkets hjälp kan bygga broar mellan människogrupper, genom att 

dessa interagerar och kommunicerar med varandra.1 Inom Oxfordfilosofin så 

studerar man språket, med hänsyn till dess användare.2 

 

Anders Bergmark & Lars Oscarsson beskriver att en central del inom 

Oxfordfilosofin innebär att:  

 

”Språket och dess begrepp "bar" kunskap om människors sociala praktik, om 

deras interaktion med varandra och om de samhälleliga institutionerna.”3 

 

Dessa idéhistoriska tankegångar ämnar jag belysa i stycke 3.2 

 

I Jonas Anshelms bok kan vi läsa om hur Svante Beckman uttrycker en viss oro 

för hur det kan komma att bli, om den kommersialisering som sker leder till att 

allmänheten eller vissa grupper i samhället blir styrande gällande kulturarvens 

olika värde.4 

 

Dessa idéhistoriska tankegångar ämnar jag belysa i stycke 3.3 

 

Rickard Pettersson citerar i sin avhandling fornminnesvård och fädernesland 

Idéhistorikern Gunnar Eriksson som beskriver att: 
 

                                           
1 Anderberg, Elsie. 2003: Språkanvändningens funktion vid utveckling av kunskap om objekt. 

ACTA Göteborgs Universitet. Göteborg. 20 s. 
2 Anderberg, Elsie. 2003: 21 s. 
3 Bergmark, Anders,. Oscarsson, Lars. 1989: SAGE Journals. 53 s. 
4 Anshelm, Jonas. 1993: Modernisering och Kulturarv. Brutus Östlings Bokförlag. 

Stockholm. 29 s. 
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"en person är uppenbarligen inte en punkt utan en sfär, en sfär med obestämda 

gränser utåt mot världen".5 
 

Ett påstående som jag ämnar belysa i stycke 4.3 

 

 

2.2. Metod 
Jag kommer i denna uppsats att genomföra en litteraturstudie, genomföra 

intervjuer, ett eget fältarbete samt att jag kommer att studera arkivmaterial i 

form av olika dokument, som finns att tillgå och som är relevanta för 

besvarandet av mina frågeställningar som anges i stycke 1.2. 

 

Den fältstudie jag kommer att genomföra hoppas jag ska skapa mig en djupare 

förståelse för detta objekt. Genom att på egen hand få studera det grävningar 

som har genomförts under de olika tidsepokerna. Detta för att skapa mig bättre 

förutsättningar för stycket diskussion och slutsatser, vilka presenteras i stycke 4 

där läsaren kan ta del av min egen tolkning av de resultat som har framkommit. 

 

Jag kommer även att få möjlighet att genomföra en rundvandring med 

vaktmästare, samt medlem i kyrkorådet, Thomas Bernhardsson. Jag kommer då 

ges möjlighet att få ta del av hans infallsvinklar kring mina frågeställningar.  

 

Jag kommer utöver detta även att genomföra ett antal intervjuer med berörda 

personer inom Svenska kyrkan, Linköpings kommun samt ifrån Länsstyrelsen. 

Detta för att få information om hur tanke- och beslutsgångarna har tett sig under 

dessa två ombyggnationer av Sankt Larskyrkan. 

 

 

2.3 Material 
För att beskriva Sankt Larskyrkans bakgrund så kommer jag att använda mig av 

Sune Zachrissons bok, Sankt Lars i Linköping en tusenårig historia. Denna bok 

ger en övergripande bild av hur denna kyrka över tid har omformaterats för att 

slutligen bli vad den är idag. 

 

För att bevara frågan om vilka idéhistoriska tankegångar som över tid har rådig 

kommer jag att studera litteratur som ger olika infallsvinklar kring denna 

frågeställning. Jag har bland annat valt att studera Svend Erik Stybes bok 

Idéhistoria, vår kulturs tankar och idéer i ett historiskt perspektiv, samt Svante 

                                           
5 Pettersson, Richard. 2001: Fädernesland och Framtidsland, Sigurd Curman och 

kulturminnesvårdens etablering. Umeå universitets tryckeri. Umeå. 24 s. 
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Beckmans, Oreda i fornsvängen, som har publicerats i Jonas Anshelms 

symposium Modernisering och Kulturarv. 

 

För att besvara frågan om Sankt Larskyrkans renoveringar under 1950-talet 

kommer jag att bland annat använda mig av det arkivmaterial som finns att tillgå 

i form av byggplaner ifrån Linköpings kommun, Länsstyrelsen samt ifrån 

Svenska kyrkan, samt dåtida tidningsartiklar vilka jag finner relevanta för att 

besvara mina frågeställningar. För att besvara frågan om hur renoveringen på 

1950-talet efteråt presenterades i massmedia kommer jag att studera hur 

dåtidens tre största lokala mediekanaler, tidningen Östgöta Correspondenten, 

tidningen Kindabladet samt den lokala skriften Linköping med omnejd valde att 

marknadsföra denna renovering.  

 

För att besvara frågan om renoveringen som genomfördes år 2016 kommer jag 

att studera de kommunala protokoll som har upprättats och som beskriver 

beslutsgången för denna renovering. Jag kommer även att studera 

tidningsartiklar vilka kan ge information om människors tankar och idéer innan 

renoveringen genomfördes, samt att jag kommer använda mig av för 

frågeställningen viktiga dokument som jag har återfunnit hos Östergötlands 

museum samt hos Länsstyrelsen i Östergötland. För att besvara frågan om hur 

detta efteråt har presenterats i massmedia kommer jag att studera hur Linköpings 

tre största mediekanaler för detta ändamål har valt att marknadsföra denna 

renovering. Dessa består av websidorna Visit Linköping, en nationell hemsida 

som årligen har hundratusentals besökare. LinköpingsHistoria, som idag 

används flitigt av stadens skolor på såväl grund som gymnasienivå. Vidare så 

kommer jag även att sätta mig in i Svenska Kyrkans hemsida då denna 

webbkanal är den som initialt når många av kyrkans besökare. 

 

Samtliga bilder i denna uppsats är fotograferade av mig, Evelina Johansson. 

 

 

2.3.1 Källkritiska infallsvinklar 
Med tanke på arbetets omfattning kommer jag bli tvungen att kraftigt begränsa 

mig gällande den litteratur som används.  

 

För att besvara hur massmedia under 1950-talet porträtterade de 

ombyggnationer som genomfördes så har jag valt de för tiden tre största 

mediekanalerna i form av dåtidens i länet ledande tidningar. Dock så kan jag 

idag inte avgöra om de artiklar som jag har sökt fram är fullt ut representativa då 

den sållning som över tid har genomförts kan ha rensat bort artiklar innehållande 

åsikter som inte ansågs gå i linje med dåtidens värderingar. Något som kan 

innebära att den bild jag i detta arbete framför, blir vinklad. 
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För att besvara frågeställningen om hur massmedia har valt att porträttera den 

senaste renoveringen så har jag valt de tre mediekanaler som i dag toppar antalet 

sökningar på ordet Sankt Larskyrkan. Då internet och framförallt nuvarande 

sökmotorer ständigt ändras så blir detta endast representativ för hur läget ser ut 

just nu, då dessa mediekanaler inom en mycket snar framtid kan komma att 

tappa sin storhet. 

 

Utifrån de intervjuer som genomförs kommer jag att presentera de fakta som 

framkommer. Jag har i många fall fått tolka de ibland flyktiga förklaringar som 

har givits mig, kring de frågor som jag har ställt. En vidare fundering är att de 

svar som har framkommit, kanske hade sett annorlunda ut vid händelse av att 

någon annan person hade ställt dessa frågor. 

 

 

3. Resultat 

3.1 Bakgrund  
I folkmun brukar man säga det på Sankt Larskyrkans plats, finns två stycken 

kyrkor. Orsaken till detta är att det vid en rad utgrävningar har visat sig att det 

under Sankt Larskyrkan fanns en gammal stenkyrka. Denna romanska stenkyrka 

som omnämns ligga belägen under dagens kyrka, uppfördes någon gång under 

1100-talet. Dock så är detta en sanning med modifikation då det under denna 

1100-tals kyrka finns spår ifrån en ännu äldre och betydligt mindre stavkyrka på 

denna plats. Vilket i praktiken innebär att det finns två före detta kyrkor under 

dagens nuvarande kyrka. Sankt Larskyrkan är byggd lerig på mark, dess val av 

plats har förundrat arkitekter och stadsplanerare ända fram till dags datum.6 

 

På den plats där Sankt Larskyrkan idag står fanns ifrån början en med dagens 

mått, liten träkyrka. Den gamla träkyrkan som ursprungligen låg på denna plats 

har daterats till tusentalet. 7 Det finns idag inga säkra belägg för var denna kyrka 

kan ha varit placerad eller om den med säkerhet ens existerat. Man utgår dock 

från att den har det, eftersom att man vid utgrävningar har funnit spår av 

träkistor samt andra föremål, knutna till detta århundrade. 8 Denna ursprungliga 

kyrka ersattes så småningom att av en stenkyrka. 9 Mycket tyder på att de 

gravstenar som fanns vid den gamla träkyrkan kom att användas som 

                                           
6 Zachrisson, Sune. 2007: Sankt Lars i Linköping en tusenårig historia. Leanders Grafiska. 

Kalmar. 9 s. 
7 Zachrisson, Sune. 2007: 10 s. 
8 Zachrisson, Sune. 2007: 44-45 s. 
9 Zachrisson, Sune. 2007: 10 s. 
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byggmaterial i den romanska stenkyrkan. Detta trots att det bara var några få 

generationer sedan dessa gravar ursprungligen restes.10 Orsaken till denna 

ombyggnation, delar upp forskningen två läger. Det ena forskningslägret anser 

att träkyrkan hade förfallit som följd av den mark som det stod på. Den andra 

sidan är av uppfattningen att man snarare ville skapa en mer bestående religiös 

byggnad, än den förhållandevis lilla träkyrka som ursprungligen skapades.11 

 

 

3.1.1 Sankt Larskyrkans om- tillbyggnationer samt renoveringar från 1100- till 
1800-talet 
Under 1100-talet lades kyrkans golv om och ersattes av furuplankor med 

golvbjälkar. Detta golv tjänstgjorde i cirka 200 år, detta golv betecknas idag som 

kyrkans äldsta golv.12 Man lade även grunden för och byggde muren till den 

romanska stenkyrkan. Man tror dock att den gamla träkyrkan fick stå kvar och 

att stenkyrkan anlades runt om denna då högmurarna till den nya stenkyrkan 

uppfördes. Man uppförde även ett stort och mycket brett torn intill kyrkans 

västgavel. Problemet med den lösa blåleremarken löstes genom en rad åtgärder 

vilka i själva verket gjorde marken ännu lösare. Cirka 5 meter upp på tornmuren 

började byggnaden stjälp, när vintern kom och bygget avstannade glipade tornet 

20 cm ifrån själva kyrkokroppen.13 

 

Vid 1200-talets mitt så gjordes en ombyggnation av sydportalen. Detta vet man 

då tegel, vilket gestaltas av bild 1, inte infördes som byggmaterial i dessa trakter 

tidigare än under detta århundrade. Vid ombyggnationen av sydportalen 

förändrades dörren från att tidigare vara vänsterhängd så att man som besökare 

vid entrén såg rakt mot koret, till att bli högerhängd. Orsaken till denna 

förändring är idag okänd.14 

 

 

 

                                           
10 Zachrisson, Sune. 2007: 44-45 s. 
11 Zachrisson, Sune. 2007: 10 s. 
12  Zachrisson, Sune. 2007: 55 s. 
13 Zachrisson, Sune. 2007: 48 s. 
14 Zachrisson, Sune. 2007: 59 s. 
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Bild 1. Tegelgolvet som har framgrävts  

under den nuvarande kyrkan. 

 

På 1300-talet försåg man kyrkan med större fönster med gotiskt masverk. Man 

genomförde även ett antal glasmålningar på dessa nyinsatta fönster.15 På det 

forna furugolvet hade man någon gång mellan 1100- till 1300-talets början 

placerat lockhällen och gavelstycken ifrån ett gravmonument. Dessa låg 

placerade med den målade sidan neråt. Runt år 1330 lade man på furugolvet ett 

lager av murbruk. Man har i murbruket gjort myntfynd, vilka är daterade till 

detta år. Man har även daterat två bjälkar i denna kyrka som visar att dessa ekar 

fälldes år cirka 1329.16 

 

I början av 1400-talet utsatt kyrkan för en stor brand. När kyrkan reparerades 

efter denna brand valde man att göra en kraftig förändring av kyrkans inre. En 

av de största förändringarna var att man valde att slå valv vilket innebar att man 

försåg bland annat långhuset med två stycken travéer.17 När allt arbete var så 

färdigt så bestämde man sig för att inreda med ett fjärde golv beståendes av 

tegelplattor. Korets tegelgolv slutar direkt upp mot trappsteget till absiden. Detta 

visar att tegelgolvet utgör avslutningen på valvslagningsarbetet.18 Under 1400-

talet då vidgades även triumfbågen till korets fulla bredd. Man breddade även 

öppningen till tornet vid denna tidpunkt samt att man även välvde taket till 

vapenhuset.19  

 

På 1500-talet degraderades kyrkan från statskyrka till Bondkyrka.20 Man rev 

kyrkans absid och triumfbågformade mur. Korets valv fick därigenom en 

halvcirkelformad avslutning precis som domkyrkan i Linköping.21 Kyrkan 

drabbades också utav minst tre bränder under detta århundrade.22  

                                           
15 Zachrisson, Sune. 2007: 56 s. 
16 Zachrisson, Sune. 2007: 56 s. 
17 Zachrisson, Sune. 2007: 57 s. 
18 Zachrisson, Sune. 2007: 58 s. 
19 Zachrisson, Sune. 2007: 48 s. 
20 Zachrisson, Sune. 2007: 95 s. 
21 Zachrisson, Sune. 2007: 48 s. 
22 Zachrisson, Sune. 2007: 94 s. 
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Dokumentationen om 1600-talets reparationer är mycket bristfällig. Det finns 

dock bekräftat att man år 1699 köpte en orgel som placerades på läktaren.23 

 

Den 30 januari år 1700 härjade en av de största bränder som någonsin har 

drabbat Linköpings stad. Kyrkans innanmäte klarade sig relativt bra, i 

förhållande till många av stadens övriga byggnader, men fick trots detta 

omfattande skador.24 Valvet till vapenhuset var tvunget att rivas och ersattes 

istället med ett paneltak. Koret vidgades så att kyrkan fick en T-formad sakristia 

och en ny utbyggnad i kyrkans södra del. År 1793 så beslutade man om att riva 

den gamla romanska kyrkan då den var alldeles för liten och ansågs bristfällig. 

Den östra portalen revs helt så när som på två sandstensblock och sex 

kalkstensblock som man valde att bevara. Den romanska kyrkans grund var för 

tiden oerhört välkonstruerad.25 

 

Den nya kyrkan uppfördes på samma gedigna grundläggning som den gamla. 

Denne okände byggherren visade på en otrolig yrkesskicklighet. Beviset för 

detta är det kunnande om olika markförhållanden som denne har uppvisat. Man 

har bland annat grävt ett 1,7 meter djupt schakt i vilken man har lagt kalksten, 

samt att man ovanpå dessa har lagt en större mängd stampad blandningen av 

större fältstenar kalkstenar, kullersten och blålera. Genom att göra på detta sätt 

så har man kommit ner till cirka 20 centimeter under 1100-talets marknivå. Väl 

där så kunde man börja mura en sula av kalksten till schaktets fulla bredd. Något 

som skapade en oerhörd stabilitet sett till den nya kyrkans storlek och framför 

allt tyngd.26 

 

Även det nya tornet har samma gedigna underarbete. Dock så har lägre partier 

som koret en mindre arbetad grund, vilket vittnar om att den som har utfört detta 

arbete har haft en god förståelse för olika markförhållandes bärighet, samt olika 

byggnaders viktförhållanden. Den nya kyrkan stod klar till julen år 1801 och den 

invigdes på nyårsdagen år 1802.27 Belastningen mot marken blev dock till slut, 

trots det gedigna underarbetet, för stor. Vilket visade sig genom att 

kyrkokroppen började luta.28 Även tornet hade börjat att släppa ifrån 

kyrkokroppen och tiltade med cirka 20 till 30 centimeter.29 1800-talets stora 

renoveringsprojekt bestod av att försöka lösa problemet med den mark som 

kyrkan stod placera på. Det finns beskrivet att medlemmarna kyrkan kunde se ut 

                                           
23 Zachrisson, Sune. 2007: 97 s. 
24 Zachrisson, Sune. 2007: 95 s. 
25 Zachrisson, Sune. 2007: 48 s. 
26 Zachrisson, Sune. 2007: 49 s. 
27 Zachrisson, Sune. 2007: 49 s. 
28 Zachrisson, Sune. 2007: 12 s. 
29 Zachrisson, Sune. 2007: 13 s. 
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genom dessa stora sprickor i kyrkväggen, samt att väder och vind letade sig in 

genom dessa hål, något som ibland gjorde gudstjänsten olidlig för besökarna.30 

Detta liknande ett av de problem som uppstod redan på 1100-talet då det torn 

som man uppförde var så tungt att marken bestående utav blålera samt vatten 

kollapsade under dess tyngd.31 

 

 

3.2 Idéhistoriska tankegångar gällande om- tillbyggnationerna samt 
renoveringar av kulturhistoriska föremål 

3.2.1 Idéhistoriska tankegångar 1100-1900 talet 
Den första kyrkan som byggdes på 1100-talet, skapades under en tid då den 

bildning som fanns i Sverige vad tydligt europeisk. Kyrkan byggde på en 

auktoritetstro där att vara bildad innebar att man visste vad som var rätt och fel, 

vilka auktoriteter man skulle citera och vilka man skulle utesluta eller kritisera.32 

På 1500-talet så förändrades sättet att tänka på. Bland annat Fredrik II hade ett 

kritiskt sinne gentemot den tidigare traditionen, han lade stor vikt vid 

naturvetenskapliga iakttagelser och hade en mer naturvetenskaplig 

utgångspunkt.33 Under 1700-talet som var upplysningens tid så visade 

människor en tydlig tro på kunskapens makt. Stybe beskriver att man med hjälp 

av förnuftet försökte leta sig fram till allmänna principer för bland annat politik 

och lagstiftning.34 

 

På 1800-talet i samband med den industriella revolutionen, beskriver författaren 

hur arbetarna fick det allt bättre i samhället. Fackföreningar började att skapas 

och människor gick samman, för att på så vis förbättra sina levnads och 

arbetsförhållanden.35 Den vetenskapliga utvecklingen tog fart rejält under detta 

århundrade, något som ledde till att man även fick omfattande förändringar 

inom bland annat områdena ekonomi och kultur. Utöver detta så ändrades även 

den politiska situationen så till vida att man tillät den uppfinningsrikedom som 

nu fanns i samhället att blomstra. Detta medförde att man kunde förändra 

samhället på ett sätt som tidigare inte hade varit möjligt.36 

 

                                           
30 Zachrisson, Sune. 2007: 12 s. 
31 Zachrisson, Sune. 2007: 10 s. 
32 Frängsmyr Tore, 2000: Svensk Idéhistoria bildning och vetenskap under tusen år. Del 1 

1000-1809. Natur och Kultur. Stockholm. 28-29 s. 
33 Stybe Svend Erik. 1961: Idéhistoria vår kulturs idéer och tankar i historiskt perspektiv. 

Ungern. 136-137 s. 
34 Stybe, Svend, Erik. 1961: 263 s. 
35 Stybe, Svend, Erik. 1961: 334 s. 
36 Stybe, Svend, Erik. 1961: 365 s. 
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Under 1900-talet så skapades en medvetenhet och tolerans kring olika typer av 

synsätt, inte minst akademiska. Ett av dessa sätt att tänka på, var den så kallade 

Uppsalafilosofin vilket innebär att man som författaren beskriver: 

 

”Främst genom inträngande logisk analys påvisar motsägelser i de 

grundläggande begrepp, med vilka vetenskapsmän och filosofer vanligen rör 

sig.”37 

 

Som en motsats till detta så beskriver författaren den så kallade Oxfordfilosofin 

vars strävan är att konstruera ett logiskt uppbyggt språk för att beskriva 

verkligheten. Stybe beskriver också hur man med denna begreppsanalys har 

försökt att lösa gamla tillsynes olösliga problem.38 Frängsmyr beskriver hur 

många under 1800-talet skapade uppfinningar som vi idag ser som 

självklarheter. En sådan är elektriciteten i offentliga lokaler, Detta medförde att 

människor nu kunde arbeta på ett helt annat sätt än tidigare. 39 Vidare så 

beskriver författaren att man även under detta århundrade startade igång ett antal 

tekniska universitetsutbildningar. Detta skapade kompetens inom ett antal olika 

områden, som man i Sverige inte tidigare hade haft.40 

 

Vid mitt samtal med Magnusson på Linköpings kommun så knöt han an till att 

en av de personer som var beslutsfattande vid utgrävningen år 1947, var starkt 

influerad av Oxfordfilosofins tankesätt. Magnusson tror att det var därför man 

valt att förbättra kyrkans grundstruktur något som tidigare hade setts som en 

omöjlig uppgift.41 Magnusson menar att Lövgren under 1950-talet inte själv var 

medveten om att det var just Oxfordfilosofin som han grundande sina idéer 

kring, utan att detta är en efterkonstruktion skapad av Magnusson själv, då 

Lövgren under senare delen av 1970-talet i många uttalanden och även i skriven 

text refererade till denna filosofiska inriktning och dess påverkan på människors 

sätt att fatta viktiga beslut.42 

 

Gällande 1900-talets senare hälft så beskriver Stybe också om att dagens 

människors utsätts för avsevärt många fler möten med främmande kulturer, än 

vad man tidigare har gjort. Man drar idag mer nytta av andra kulturer än vad 

man har gjort under föregående århundraden. Stybe beskriver att: 

                                           
37 Stybe, Svend, Erik. 1961: 407-408 s. 
38 Stybe, Svend, Erik. 1961: 407-408 s. 
39 Frängsmyr, Tore. 2000: Svensk Idéhistoria. Bildning och vetenskap under tusen år. Del 2. 

Natur och Kultur. Stockholm. 103 s. 
40 Frängsmyr, Tore. 2000: 105 s. 
41 Magnusson Rickard. 2018: Miljö och Samhällsbyggnadskontoret. Linköpings Kommun. 

Intervju 2018-04-19 
42 Magnusson Rickard. 2018: Miljö och Samhällsbyggnadskontoret. Linköpings Kommun. 

Intervju 2018-08-01 
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”Det handlar inte längre om att den vita mannen ska utbreda vår kultur till 

andra kulturer.”43 

 

Thomas Bernhardsson beskriver att detta även märks av i Sankt Larskyrkan, då 

man i flera av de kyrkomålningar som gjordes vid den senaste renoveringen har 

valt att väva in andra typer av kristna influenser än de traditionellt svenskt 

kristna. Han beskriver bland annat att man ifrån kyrkans håll i större 

utsträckning försöker att få de människor som besöker kyrkan att tänka till kring 

jorden som helhet. Detta var också ett av de krav som ställdes på konstnären 

Staffan Löwstedt, när han anlitades för att utföra målningen på glasväggen, bild 

3 stycke 3.4.5.44 

 

 

3.3.1 Svensk fornminnesvård under 1900-talet 
Under 1800-talet så hade Vitterhetsakademien varit ledande inom 

kulturminnesvården. Statens historiska museum hade under lång tid haft 

monopol på de fynd som inkom. Vid 1900-talets början så hade detta monopol 

sakta börjat att förflyttats från Akademin och det historiska muséet, till den 

akademiska världen.45 Vid 1900-talets början infördes en rad nya tankegångar. 

Man ansåg att 1800-talets konst visade på ett splittrat samhälle, vilket man inte 

kände något behov av att bevara. Till skillnad ifrån 1700-talet vilket man 

menade hade en större äkthet i sitt stilspråk. Detta ledde till att man valde att 

restaurera bort många av 1800-talets stilriktningar. Samtidigt som man ansåg att 

det som kom ifrån 1700-talet var värt att bevara. Genom detta skapades en 

kulturell värdeskala.46 

 

Den svenska fornminnesvården har genom tiderna stått under ständig 

förändring. Petterson beskriver hur Verner von Heidenstam hellre ville se en 

ruin än ett restaurerat Gripsholm. Han ansåg att det var rent förkastligt eller i det 

närmsta ett bedrägeri att renovera gamla byggnader.47 Vidare så beskriver 

Pettersson hur Viollet-le-Ducs ansåg att man skulle behandla en byggnads 

restaurerade delar på samma sätt som de ursprungliga. Med detta menade han att 

man skulle lägga samma vikt vid dessa och ge dem samma respekt och vördnad 

som de ursprungliga delarna.48 Verner von Heidenstams som stod för en äldre 

                                           
43 Stybe, Svend, Erik. 1961: 410 s. 
44 Bernhardsson, Thomas. 2018: Intervju 
45 Pettersson, Richard. 2001: 93 s. 
46 Pettersson, Richard. 2001: 79 s. 
47 Pettersson, Richard. 2001: 68-69 s. 
48 Pettersson, Richard. 2001: 71 s. 
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syn på restaurering och Viollet-le-Ducs som för sin tid hade en avsevärt 

modernare syn på detta hade båda en rad likheter. De var överens om att man 

borde använda historiska platser för att genom detta skapa ett intresse för dessa. 

Denna princip används enligt Pettersson ända in våra dagar. Efter en tid så kom 

synen på restaurering helt att ändrades. Något som skedde efter ett maktskifte 

inom den kår som arbetade med kulturminnesvård och arkeologi.49 

 

År 1902 gjorde bland andra arkitekterna Carl Möller, en skrivelse om att han 

ville få till stånd en lagändring om de byggnadsregler som gällde för 

byggnadsminnesmärken. Han ansåg att det byggnadsminnesskydd som hade 

lagstiftats år 1776 var mycket begränsande och svårt att leva upp till. Ett av de 

krav som skulle införas var att man skulle beskriva alla historiska byggnader i 

Sverige. Detta för man på så sätt skulle kunna ha kontroll på vilka restaureringar 

som genomfördes. Han ansåg att man borde upprätta ett sådant register likt det 

som redan fanns för arkeologiska fornlämningar. Genom detta så skulle även 

historiska byggnader få samma skydd som fornlämningar redan hade.50  

Detta förslag skapade upprörda känslor hos bland annat Hans Hildebrand som 

gjorde en skrivelse till kungen i vilken han beskrev att historiska byggnader som 

varit i behov av restaureringen inte var att jämställa med arkeologiska fynd som 

behövde konserveras. Han menade på en byggnad som används inte är att se 

som en museilokal. Dessa idéer skulle sedermera komma att träda ikraft men 

detta skulle inte ske genom Hans Hildebrand, utan genom de Sigurd Curman, 

Johnny Roosval, Axel Romdahl samt flera nya personligheter inom detta 

område.51 Detta då man insåg att Sverige led brist på moderna 

restaureringsprinciper vilket började få ett akut tillstånd.52 Även konstnären 

Anders Zorn gjorde en skrivelse, i hans fall till tidningen Svenska Dagbladet om 

restaureringar av gamla takmålningar. Zorn vidhöll att man borde visa vad som 

är restaurerat och vad som är gammalt genom att göra en tydlig avgränsning 

mellan dessa områden.53 

 

År 1911 så utformade Curman en modell för hur fornminnesvården skulle 

bedrivas i Sverige. Enligt denna modell så ville Curman att 

Riksantikvarieämbetet skulle ansvara för alla typer och fornminnes och 

byggnadsminnesvård. Något som var omöjligt att genomföra med tanke på 

dåtidens budget för detta ändamål.54 År 1912, 10 år efter Hildebrands skrivelse 

såg situationen avsevärt annorlunda ut. Samhället hade förändrats radikalt och 

                                           
49 Pettersson, Richard. 2001: 71 s. 
50 Pettersson, Richard. 2001: 72 s. 
51 Pettersson, Richard. 2001: 72 s. 
52 Pettersson, Richard. 2001: 74 s. 
53 Pettersson, Richard. 2001: 75 s. 
54 Pettersson, Richard. 2001: 109-110 s. 
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det hade börjat inkomma ett större antal byggnadsvårdsärenden. Den svenska 

kulturminnesvården hade tagit steget mot att till större del även handla om 

bevarande.55 Samma år föreslog Curman en ny modell. Denna gick ut på att 

myndigheten skulle upprätta en avdelning för kulturminnesvård. Denna 

avdelning skulle sedan innehålla ett varierat antal amanuenser och 

korrespondenter samt två antikvarier.56  

 

År 1913 hölls ett möte i vilket man med utgångspunkt av Curmans båda tidigare 

förslag tog ett beslut om hur organisationen skulle struktureras. För eller mot 

riksantikvarieämbete eller ett utökat Överintendentsämbete. Att upprätta en 

kulturhistorisk byrå inom överintendentsämbete var mindre kostsamt än att 

skapa ett riksantikvarieämbete. Fördelarna med ett riksantikvarieämbete 

övervägde de många nackdelar som trots allt fanns. Att upprätta ett 

riksantikvarieämbete var resurskrävande i form av akademiskt utbildad 

personal.57 Ludvig Sandberg kom med en lösning som de flesta tycktes enade 

kring. Han ansåg att monumentvården kunde organiseras till 

överintendentsämbetet, men istället för att avsätta en hel avdelning för detta så 

ansåg han att det skulle räcka, med endast en person som tog sig an detta arbete. 

Ett förslag som bevisade hur liten insikt han hade om hur stor eller liten 

arbetsbördan var inom dessa områden. Att endast en person skulle sköta hela 

kulturminnesvården i hela Sverige, kan vi i dag anse som orimligt, men detta 

förslag backades upp av flertalet inblandade vid dessa möten.58 

 

Det skulle komma att dröja ända till november år 1915 innan den slutliga 

lösningen presenterades. Överintendentsämbetet skulle få huvudansvaret för 

landets byggnads- och kulturminnesvård. Något som man ville organisera 

genom att anställda tjänstemän med dubbel kompetens. För byråns 

chefspositioner ställde man krav som var så höga att endast två personer 

nämligen Sigrid Curman och Martin Olsson uppfyllde dessa krav.59 Detta var 

upptakten till den stora utredning om kulturminnesvårdens ordnande som 

avslutades år 1921.60 

 

År 1950 uttalade sig Sverker Janson om den så kallade ombudsorganisationen. 

Han menade att Riksantikvarieämbetet som då hade anställt närmare 500 

sockenombud, även hade sett till att dessa var oumbärliga för den offentliga 

kulturminnesvården. Alla var dock inte nöjda med detta, Axel Bergstrand 

publicerade ett upprop för att man istället skulle inrätta kommunala 

                                           
55 Pettersson, Richard. 2001: 74 s. 
56 Pettersson, Richard. 2001: 109-110 s. 
57 Pettersson, Richard. 2001: 111 s. 
58 Pettersson, Richard. 2001: 112 s. 
59 Pettersson, Richard. 2001: 114 s. 
60 Pettersson, Richard. 2001: 94 s. 



 

 15 

 

 

kulturminnesnämnder. Han menade att dessa istället borde verka samordnande 

mellan minnesföreningar och kommunala ombud. Kulturminnesnämnderna 

skulle däremot sköta all tillsyn av den kommunala kultur- och 

naturminnesvården.61 Begreppet Industrial Archaeology innebar att man i allt 

större utsträckning började att värna om de äldre industriella 

kulturmiljöområden som fanns. Man lade framför allt kraft och resurser på att 

bevara dessa socialhistoriska platser.62 På 1950-talet så fanns det inget folkligt 

inflytande över kulturminnesvården. Det var snarare tvärt om, att de 

professionella, avskärmade sig ytterligare ifrån allmänheten.63 Sverker Janson 

beskriver i sin bok Kulturvårdens plats i samhället att kulturvården måste vara 

orienterad om den nybildning som sker.64 Pettersson beskriver att så länge 

allmänheten fattar kloka beslut så uppstår inga problem. Om allmänheten i 

samråd med kommunen flyter ut i periferin och börjar fatta missgynnsamma 

beslut så kan detta komma att bli förödande ur kulturmiljösynpunkt.65 

 

Richard Pettersson beskriver hur man år 1995 specificerade följande ansvarsmål 

gällande bruket av kulturarvet: 

 

”Vi ska dokumentera, värdera och bevara det som utgjort ramen för människors 

liv och verksamhet från forntid fram till i går.”66 

 

 

3.2.2 Idéhistoriska tankegångar under slutet av 1900-talet 
Svante Beckman beskriver i Jonas Anshelms bok, om hur det råder en stor 

osäkerhet inom kulturvärlden. Framför allt när det gäller kulturbevarande 

insatser.67 Han beskriver att det under 18- och 1900-talet skedde stora 

förändringar i synen på historia och kulturminnesvård, vilket skapade ett i det 

närmaste explosionsliknande intresse för kulturarvet.68 Beckman beskriver 

vidare att man under 1990-talet började skapa en upplevelseindustri med en helt 

annan typ av kommersialisering än vad man tidigare hade sett.69 Han belyser i 

sitt uttalande, det problem som kan uppstå när kunden efterfrågar eller kanske 

                                           
61 Pettersson, Richard. 2001: 182 s. 
62 Pettersson, Richard. 2003: 65 s. 
63 Pettersson, Richard. 2003: 45 s. 
64 Pettersson, Richard. 2003: 93 s. 
65 Pettersson, Richard. 2003: 92 s. 
66 Pettersson, Richard. 2003: Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder 

En idéhistorisk bakgrund och analys. Print & Media. Umeå universitet. Umeå. 94 s. 
67 Anshelm, Jonas. 1993: 25 s. 
68 Anshelm, Jonas. 1993: 26 s. 
69 Anshelm, Jonas. 1993: 28 s. 
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till och med bestämmer vilken typ av kulturarv som har ett värde.70 Beckman 

säger: 

 

”Ur ett traditionellt antikvarisk professionsidealisk synvinkel är detta en 

otänkbar katastrof.”71 

 

 

3.3 Sankt Larskyrkans ombyggnationer samt renoveringar på 1950-
talet 

3.3.1 Bakgrunden till renoveringen på 1950-talet 
I början av 1940-talet så påbörjades i Linköpings kommun ett gediget arbete 

som gick ut på att se över stadens kulturhistoriska byggnader och vilket 

renoveringsbehov dessa kunde tänkas ha. I denna process så fann man att 

situationen var akut för ett flertal kyrkor, förutsatt att dessa skulle bevaras för 

eftervärlden. En av dessa kyrkor var Sankt Larskyrkan som sedan länge hade 

varit i akut behov av en modernisering av dess grundstruktur. År 1941 vid 

Linköpings kommun så fastslog man att kyrkans väggar så väl ytter- som 

innerväggar, var det huvudsakliga problemområdet. Man gjorde en bedömning 

att det skulle räcka med att utvändigt och invändigt renovera dessa för att kyrkan 

genom detta skulle kunna hålla i ytterligare flera hundra år. Man funderade 

främst kring hur man skulle stabilisera dessa väggar samt vilken exteriör man 

skulle välja.72 

 

I tidningen Östgöta Correspondenten så kan man år 1943 läsa om hur man ifrån 

kyrkans håll anlitade en specialgrupp innehållande arkitekter, ingenjörer och 

inte minst sakkunniga inom design och formgivning vilka. Dessa skulle se över 

vilka renoveringar som behövde genomföras. Efter att under ett flertal dagar ha 

gått igenom hela kyrkans renoveringsbehov så meddelade denna grupp, domen 

som ingen egentligen ville höra:73 

 

”Sankt Larskyrkan är i ett så pass dåligt skick att denne inte kommer att 

överleva de kommande tre åren om inget omfattande genomförs”.74 

 

Dessa ord fick fart på kyrkostyrelsen vilka, enligt Leif Gunnarsson ansvarig 

ingenjör, hade utgått ifrån att man hade flera decennier på sig att åtgärda dessa 

                                           
70 Anshelm, Jonas. 1993: 29 s. 
71 Anshelm, Jonas. 1993: 30 s. 
72 Ekstrand, Sten. 1941: Linköping i Arkiven. Linköpings Tryckeri. 3 s. 
73 Östgöta Correspondenten. 21 juli 1943: 9 s. 
74 Östgöta Correspondenten. 21 juli 1943: 9 s. 
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som man endast trodde var, små estetiskt inkorrekta fel. Istället uttryckte 

gruppen med sakkunniga följande i sitt utlåtande.75 

 

”Kyrkan lider av så pass stora strukturella skador att denne behöver en 

omgående och mycket omfattande renovering. Om inte så kommer byggnaden 

inom kort att bli obrukbar och därigenom inte att finnas kvar för kommande 

generationer”76 

 

Efter detta utlåtande så beslutade man sig ifrån kyrkans håll, för att påbörja den 

största och mest tekniskt avancerade renoveringen som någonsin har genomförts 

av Sankt Larskyrkan under dess 1000-åriga historia.77 

 

 

3.3.2 Byggplan olika idéer och tankegångar – Linköpings kommun 
Ifrån kyrkans håll så hade man anlitat Linköpings kommun för att genomföra en 

utförlig undersökning. Vi denna så hade man kommit fram till att det inte bara 

var kyrkans exteriör och interiör som behövdes förnyas, utan att det stora 

problemet var den grundstruktur på vilken hela kyrkokroppen vilade. Man ansåg 

att de metoder som hade använts vid byggandet av denna kyrka var gamla och 

förlegade och att man med modern teknik, skulle kunna skapa en flera 100-årig 

framtida hållbarhet för kyrkobyggnaden.78 Detta skulle dock kräva enorma 

ekonomiska resurser Lars Lövgren ansvarig för kulturbyggnader inom 

Linköpings kommun uttryckte vid en intervju i tidningen Östgöta 

Correspondenten följande: 

 

”Vi är tvungna att bygga om hela kyrkans grundstruktur på ett sätt som tidigare 

generationer aldrig någonsin skulle lyckats genomföra.”79 

 

En åtgärd som man krävde vid denna renovering var att man ville borra sig ner 

genom kyrkogrunden för att antingen staga upp den, alternativt att gjuta fast hela 

kyrkokroppen. Vidare så föreslog man på Linköpings kommun ett omfattande 

arbete av kyrkans väggar, vilka skulle stabiliseras upp för att dessa i framtiden 

inte skulle riskera att kollapsa under sin egen tyngd. Något man var orolig för 

som en följd av ett flerårigt slitage på grund av den porösa marken som kyrkan 

var byggd på. Linköpings kommun valde därför att anlita olika yrkeskunnande, 

                                           
75 Östgöta Correspondenten. 21 juli 1943: 10 s. 
76 Östgöta Correspondenten. 21 juli 1943: 10 s. 
77 Östgöta Correspondenten. 21 juli 1943: 11 s. 
78 Linköpings kommun. 1943: Granskning av kyrka. Sankt Lars. Protokoll 3. Diarienummer 

3314 
79 Östgöta Correspondenten. 30 juli 1943: 12 s. 
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de bästa inom sitt respektive område, för att tillsammans hitta moderna och 

kreativa lösningar, på detta flera tusenåriga problem.80 

 

Lars Lövgren beskriver till tidningen Östgöta Correspondenten att: 

 

”Vi människor är nu kapabla att genomföra förändringar som vi tidigare aldrig 

har kunnat göra. Detta tack vare den teknologiska utvecklingen, vilken är på 

frammarsch” 

 

Lövgren beskriver att språkets inverkan på de beslut som fattas är ett effektivt 

redskap även i denna situation. Att man genom att använda sig av en viss typ av 

ord, kan få gehör för det man vill ha sagt och därigenom få den breda massan att 

förstå hur man tänker och acceptera de beslut som fattas.81 

 

 

3.3.3 Byggplan olika idéer och tankegångar – Länsstyrelsen 
Ifrån länsstyrelsens håll hade man ett helt annat sätt att se på saken. Man 

menade att det viktigaste inte var att stabilisera upp kyrkans grund utan att skapa 

en kyrka som var värd att besöka. Några år tidigare hade man fått indirekta 

direktiv om allt skapa en medvetenhet och framförallt ett intresse kring 

kulturella byggnader i Linköping. Även om det inte var direkt uttalat så fanns 

det indikationer om att man skulle försöka kommersialisera och framför allt göra 

en upplevelseindustri kring historiska byggnader och ting.82 Detta likt det som 

Bäckman beskriver om i Anshelms bok.83 

 

Anshelm beskriver även att detta kunde skapa problem då detta kan medföra att 

påtryckningarna ifrån allmänheten blir så stora att beslutsfattarna därigenom 

tvingas att göra på ett visst sätt.84 Länsstyrelsen i Östergötland fick uppleva just 

detta när gruppen Kulturens vänner, en grupp bestående av unga studenter vid 

Uppsala universitet samtliga bofasta i Östergötlands län, i en skrivelse 

uppmanade Länsstyrelsen, att vid denna kommande renovering att vara mer 

bejakande av den unga generationens intresse för kulturhistoriska byggnader. 

Man skriver bland annat att: 

 

                                           
80 Linköpings kommun. 1943: Diarienummer 3314 
81 Östgöta Correspondenten. 30 juli 1943: 12 s. 
82 Länsstyrelsen i Östergötland. 1944: Kulturpolitik i vardagen. 4 s. 
83 Anshelm, Jonas. 1993: 28 s. 
84 Anshelm, Jonas. 1993: 29 s. 
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”Man borde i och med denna omfattande renovering ta i beaktning hur 

kommande generationer vill bruka denna byggnad snarare än att se till 

förlegade ingenjörers perspektiv.”85 

 

Ifrån länsstyrelsens håll så kommenterade man detta med att: 

 

”Ungdomlig okunskap får aldrig segra när det gäller inför framtiden avgörande 

beslut.”86 

 

Man hade ifrån Länsstyrelsens håll alltså å ena sidan kravet på sig att vara mer 

kreativa och framåttänkande. Samtidigt som man inte ville att den ungdomliga 

generationens naivitet och okunskap skulle segra. Man var dock överens om att 

människors säkerhet alltid måste komma i första hand. Att åtgärda byggnadens 

strukturella brister, var det som man i första hand måste prioritera87. 

 

 

3.3.4 Byggplan olika idéer och tankegångar – Svenska kyrkan 
Ifrån Svenska kyrkans håll var man enade om att man var tvungen att genomföra 

de renoveringar som Linköpings kommun vid sin undersökning av 

kyrkobyggnaden hade föreslagit. Detta då man ansåg att kyrkans dåliga skick 

innebar en enorm risk för dess besökare och inte minst för omgivande 

byggnader. Man diskuterade även hur man skulle kunna göra kyrkan mer 

attraktiv för kommande generationer. Dessa planer fick dock läggas på is på 

grund av de byggnadskonstruktionsmässiga problem som man vid genomgången 

hade uppmärksammat. Man ville ifrån kyrkans håll inte tumma på det man 

ansåg var den verkliga kvalitén när det gällde att hitta nya sätt att locka till sig 

människor, även om renoveringen av kyrkobyggnaden hade högsta prioritet. 

Man tillsatte en speciell grupp som fick i uppgift att se till så att man efter denna 

omfattande renovering skulle få behålla ett så stort besökarantal som möjligt.88 

 

 

3.3.5 Genomförda ombyggnationer år 1950 
År 1940 så beskrivs i följande dokument, att kyrkan ska bevaras i dess befintliga 

skick. Detta då denna byggnad är en symbol för Linköpings historia.89 År 1947 

så genomfördes provborrningar som visade att kyrkan stod på blålera som 

sträckte sig cirka 10 meter ner under kyrkokroppen. Det var först efter dessa 10 

                                           
85 Kulturhistoria i Linköping. 1944: 6 s. 
86 Kulturhistoria i Linköping. 1944: 6 s. 
87 Kulturhistoria i Linköping. 1944: 6 s. 
88 Svenska Kyrkan. 1944: Sankt Larskyrkan inför renoveringen. 32 s. 
89 Länsstyrelsen i Östergötland. 2016: Sankt Larskyrkans framtid. Diarienummer 2613/69 
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meter som marken blev fast, bestående utav pinnmo en slags hårdpackad morän 

eller berg.90 

 

År 1955 så beslutade man att kyrkan tvungen att få en ny grund. Detta löstes 

genom att man borrade ner 230 stycken betongpålar som pressades ända ner till 

den fasta marken, enbart tornet pålades upp på 90 stycken pålar. Man borrade 

ner dessa betongpålar till pinnmo eller berg, varje påle klarade ett tryck på 40 

tons.91 Det arbete som genomfördes år 1955 under den nuvarande kyrkan gav en 

unik möjlighet att studera den gamla kyrkans konstruktion. År 1956 så valde 

man att genomförda ytterligare en stor renovering av kyrkan. Man kunde då 

frilägga de romanska murarna under kyrkogården. Kyrkgolvet renoverades 

ytterligare en gång vid detta tillfälle. För att allmänheten skulle få ta del av de 

fynd som hade gjorts så bestämde man sig för att göra en ett fribärande 

golvbjälklag, för att genom detta ge besökare möjligheten att kunna titta på 

resterna av den äldre kyrkan. Detta som ett led i att skapa en medvetenhet kring 

den tidigare kyrka som hade legat på platsen, men också för att locka till sig nya 

besökare.92 Man gjorde vid denna renovering även en noggrann dokumentation 

av den äldre tusentalskyrkan. Utöver de fribärande bjälkarna så gjorde man även 

kryptan tillgänglig för besökare. Tanken med att exponera denna var att ge 

besökarna en kittlande upplevelse, av att bokstavligt talat vandra ner till en 

annan tid.93 

 

År 1956 frilade man det torn som hade varit dolt av den mur som man i början 

av 1800-talet hade låtit uppföra. Ett av de problem som man hade haft ända 

sedan 1100-talet då den första kyrkan uppfördes på denna plats, var 

markförhållandena. Utifrån 1950-talets byggnadsregler så var denna plats inte 

alls lämplig, att uppföra en sådan konstruktion på. Detta tror man dock inte att 

1100-talets människor uppfattade som ett problem då man under lång tid hade 

uppfört bland annat långhus på denna typ av mark.94 

 

Kyrkans grund ifrån 1800-talet visade sig vara slarvigt byggd, även den gjutning 

på grundmurarnas förstärkningar som man hade genomfört år 1906 samt år 1926 

visade sig vara undermåligt utförd. År 1956 gjorde man därför en 

sammanhängande armerad betongbalk under hela 1800-tals kyrkans murar. 

Sedan dess så står både kyrkan och tornet utan att belasta vare sig den 

underliggande eller den närliggande marken. Även kyrkans golv bärs upp av 

gjutna pålar. Det är i dag bara den ursprungliga kyrkan och dess inre golvlager 

som vilar och tynger på den ursprungliga lermarken. Detta medför dock ett 

                                           
90 Zachrisson, Sune. 2007: 12 s. 
91 Zachrisson, Sune. 2007: 14 s. 
92 Zachrisson, Sune. 2007: 7 s. 
93 Zachrisson, Sune. 2007: 7 s. 
94 Zachrisson, Sune. 2007: 12 s. 
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problem, eftersom att avlastningen som dessa pålar ger leder till att den stora 

lerklump som en gång bildades under den dåvarande kyrkobyggnaden, som en 

följd av det marktryck som kyrkan skapade, från 1950-talet fram till idag har 

lösts upp. Detta har lett till att vatten har beblandat sig med leran vilket, leder till 

stora vattenskador i kyrkans kryptaliknande utrymmen.95 

 

 

3.3.6 Massmedial bevakning efter byggets genomförande - Östgöta 
Correspondenten 
I slutet av 1950-talet så fanns det i Linköping en stor dagstidning vid namn 

Östgöta Correspondenten i vilken man kunde läsa följande: 

 

”Den lilla kyrkan mitt i centrala Linköping har under ett antal år genomgått en 

omfattande renovering. Detta som ett led i bevarandet av för staden viktiga 

kulturminnesbyggnader”.96 

 

Vidare så beskriver man i tidning utförligt de utgrävningar som har skett samt 

vilken fantastisk skatt för eftervärlden som denna investering ifrån bland annat 

Linköpings kommun detta har inneburit. Gunnar Nordling på Länsstyrelsen 

uttalar sig bland annat att: 

 

”Dessa väl spenderade kronor och ören kommer att bringa lycka till många 

kommande generationer i denna stad.”97 

 

Slutligen så beskriver tidningen att man genom dessa heroiska insatser har 

lyckats att inte minst stabilisera den befintliga byggnaden vilket var 

renoveringens huvudsyfte. Man har även lyckats få fram en mängd historiskt 

material vilket skapar arbetstillfällen för generationer av kulturarbetare som 

finns i kommunen. Nordling avslutar med följande: 

 

”Vår vision ifrån Länsstyrelsens håll är att vi inom länet ska skapa fler projekt 

som detta, nu när vi äntligen ser vilken enorm samhällsvinst som detta har 

inneburit för invånarna i Linköpings kommun."98 

 

 

                                           
95 Zachrisson, Sune. 2007: 14 s. 
96 Östgöta Correspondenten. 1958: Samling 4. Volym 3. 45 s. 
97 Östgöta Correspondenten. 1958: Samling 4. Volym 3. 45 s. 
98 Östgöta Correspondenten. 1958: Samling 4. Volym 3. 45 s. 



 

 22 

 

 

3.2.7 Massmedial bevakning efter byggets genomförande - Kindabladet 
Tidningen Kindabladet presenterar år 1959 en artikel om ombyggnationen av 

Sankt Larskyrkan. Denna tidning beskriver utförligt de framgrävningar som har 

genomförts och de många fynd som har hittats. Tidningen beskriver bland annat 

följande: 

 

”De fyndigheter som ar gjorts ger oss information om människors leverne under 

tusentals år innan detta”.99 

 

I tidningen presenteras i en intervju med den dåvarande ansvariga ifrån 

Riksantikvarieämbetet Kjell Sundbladh. Han anger att det är av största vikt att 

kommande generationer får ta del av de många fynd som har framkommit i 

samband med denna renovering, samt att detta är en väl genomförd investering 

inom området kultur. Vidare så beskriver han att han ska arbeta hårt för att få till 

stånd mer finansiella resurser för att kunna driva igenom liknande projekt inom 

fler kommunen, däribland Kinda.100 

 

3.2.8 Massmedial bevakning efter byggets genomförande - Linköping med 
omnejd 
Den lokala skriften Linköping med omnejd som kan liknas vid det nutida 

reklambladet vid namn Åkerbobladet, ett reklamblad om cirka 50 sidor som 

utkommer ett antal gånger per år, beskrev år 1959 att man för ett tiotal år sedan 

inledde processen med att renovera Sankt Larskyrkan då denne var kraftigt 

förfallen. Huvudsyftet med denna renovering var att se till så att kyrkan skulle 

överleva ytterligare några hundra år vilket så ej hade skett om inget hade 

genomförts. Vid dessa renoveringar så uppkom ett antal problem i form av att 

man bland annat stötte på kulturhistoriska gravar i kyrkans källare.101 

 

Tor Bäcksten ansvarig vid byggnadsnämnden på Linköpings kommun uttalar sig 

att: 

 

”De nya upptäckterna har kommit att skapa ett stort hål i den kassa som 

ursprungligen var avsett för detta ändamål”.102 

 

                                           
99 Kindabladet. 1 februari 1959: 4 s. 
100 Kindabladet. 1 februari 1959: 4 s. 
101 Linköping med omnejd. Juli 1959: 3 s. 
102 Linköping med omnejd. Juli 1959: 3 s. 
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Vidare beskrivs hur Bäcksten anser att man innan man påbörjade detta arbete, 

borde ha kunnat förutspå att det skulle uppstå problem och att man därigenom 

också borde ha kunnat beräkna kostnaden för dessa händelser.103 

 

Bäcksten beskriver även att: 

 

”De extra resurser som detta arbete har krävt, kunde ha fördelats mer 

fördelaktigt till övriga församlingar inom kommunen istället för att läggas på ett 

sådant luxuöst projekt som detta”.104 

 

Avslutningsvis så föreslår han en rad åtgärder genom vilka man borde ha 

genomfört innan detta arbete påbörjades för att genom detta minimera de 

skenande kostnader som under arbetets gång har uppstått.105 

 

 

3.2.9 Framtida byggplaner år 1950 
I tidningen Östgöta Correspondenten så beskriver Torsten Svensson ansvarig 

inom Svenska kyrkan att man i det kryptaliknande utrymme vilket man vid 

denna renovering har framgrävt, behöver omorganisera för att förbättra 

möjligheten för besökare att få en så positiv upplevelse som möjligt. I dagsläget 

är detta område otillgängligt, så till vida att de framgrävda gångar som finns är 

smala och känns i det närmaste ogästvänliga. Belysningen är undermålig och 

man måste i framtiden fundera kring om man skulle kunna installera bättre 

ventilation. Ett annat önskemål är att man vill öka säkerheten i detta utrymme 

vid händelse av en olycka, för att på så sätt minimera en eventuell katastrof. 

Något som skulle kunna bli verklighet om en stor grupp människor befinner sig i 

kyrkans källare vide ett sådant tillfälle. Vidare så beskrivs i denna artikel att 

man ifrån kyrkans håll vill öka informationen kring kryptan. Utöver att fortsätta 

att förbättra detta utrymme så omnämns inga framtida byggplaner i denna 

artikel.106 

 

 

3.4 Sankt Larskyrkans ombyggnationer samt renoveringar år 2016 

3.4.1 Bakgrund till 2016 års renoveringar 
Under 2016 påbörjades en omfattande renovering av Sankt Larskyrkan. I 

samband med detta så valde man att designa om parken runt själv kyrkan, 

                                           
103 Linköping med omnejd. Juli 1959: 3 s. 
104 Linköping med omnejd. Juli 1959: 4 s. 
105 Linköping med omnejd. Juli 1959: 4 s. 
106 Östgöta Correspondenten. 23 augusti 1959: 12 s. 
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genom att såga ner i princip alla de stora träden som omringade 

kyrkobyggnaden på dess södra sida och ersätta dem med betydligt mindre träd. 

Genom detta så lyfte man bort fokuset ifrån träden vilket gjorde att själva 

kyrkobyggnaden blev mer framträdande. Ännu ett steg i renoveringsprocessen 

var att man gav kyrkan en yttre uppfräschning. Man målade om kyrkans rappade 

väggar så att den återfick sin kritvita färg, som den under de senaste 20 åren 

hade tappat, som en följd av den fukt som de stora träden skapades, samt 

fåglarnas avföring som tidigare rann längst kyrkans väggar. 

 

I Kyrkobladet beskriver Sankt Larskyrkans Kyrkopedagog Siv Lindén att 

kyrkans huvudsyfte är precis som då den skapades att vara en samlingspunkt för 

de många möten som sker människor emellan. Idag är dessa möten såväl 

religiöst betonade som ickereligiösa händelser. I med sin senaste renovering så 

har denna kyrka fått ett lyft, framförallt gällande de många tekniska hjälpmedel 

som har lockat en yngre publik att i allt större utsträckning boka in sig på olika 

typer evenemang i denna enligt Siv trendiga byggnad.107 

 

Unikt för denna kyrka är att den dagligen spelar olika typer av melodier som vid 

olika klockslag ljuder ut över stadens gator. Valet av musik beslutas enväldigt 

av kyrkans vaktmästare som beroende på sin egens eller Sveriges 

sinnesstämning via sin mobiltelefon och Spotifylista avgör vilken låt som ska 

spelas för dagen. Befolkningen i staden kan lämna in önskemål om val av musik 

speciellt vid större nationella händelser. Nyligen så avled en stor känd svensk 

musiker och då rasslade till i mejlboxen med önskemål om att dennes musik 

skulle ljuda ut utöver stadens gator.108 

 

3.4.2 Byggplan olika idéer och tankegångar - Linköpings kommun 
Vid den senaste renoveringen valde Linköpings kommun att ge avslag på ett av 

de förslag på ombyggnationer som presenterades. När jag kontaktade 

Linköpings kommun och ställde frågan om varför man tagit detta beslut så fick 

jag till svar att: 

 

”Detta är ett beslut ifrån en enskild medarbetare, det följer inte de riktlinjer 

som vi på kommunen arbetar utifrån.”109 

 

I det protokoll som har upprättats anges att orsaken till detta beslut är att man 

vill bevara kyrkan i dess ursprungliga form, för att genom detta få besökare att 

känna av det kulturella värde som denna besitter. Man kan också läsa att, kyrkan 

                                           
107 Winter, Ulf. 2016: Kyrkobladet. Skilltryck AB. Skillingaryd. 6 s. 
108 Bernhardsson, Thomas. 2018: Vaktmästare Sankt Larskyrkan. Intervju 2018-04-26 
109 Rickard Magnusson. Intervju 
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i så liten omfattning som möjligt bör förändras, för att genom detta inte förändra 

den stadsbild som man sedan länge har byggt upp i Linköpings innerstad. Man 

anger även att: 

 

”Dagens estetik är lika avgörande som dess nuvarande funktionalitet”.110 

 

 

3.4.3 Byggplan olika idéer och tankegångar - Länsstyrelsen 
Vid Länsstyrelsen i Östergötland så beskriver man att beslutsgången gick till 

enligt följande, bild 6 illustrerar de placeringar som omnämns i detta stycke. Det 

första förslaget som inkom gick ut på att man ifrån kyrkans håll ville göra en 

flera våningar hög tillbyggnad på kyrkans östra sida, ner mot nuvarande 

Åhlénshuset. Detta förslag skulle innebära att en gång skulle skapas ifrån 

korväggens vänstra hörn, kyrkans kortsida, till den nya byggnaden. Något som 

man ifrån Länsstyrelsens håll inte ansåg som ett bra förslag då detta kraftigt 

skulle påverka den nuvarande kyrkobyggnaden. En annan orsak till detta avslag 

var det materialval som hade gjorts, samt att man ansåg att detta förstörde 

stadsbilden.111 

 

När man åter igen hörde av sig till kyrkan så hade man inom denna utlyst en 

tävling mellan två stycken olika arkitekter vid namn Paul Dynér och Per 

Nyberg, vilka båda skulle skapa ett nytt förslag på en ny tillbyggnad av kyrkan. 

Paul Dynér vann denna tävling och valde att rita en rund 

tillbyggnad på kyrkans norra sida, mot Ågatan. Länsstyrelsen beskriver att 

Linköpings kommun gav avslag på detta förslag, med motiveringen att sikten 

genom parken förstördes.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6. De olika förslagen på var utbyggnaden skulle placeras. 

                                           
110 Linköpings kommun, Bygglovskontoret. Diarienummer 3652-198 
111 Nyström, Tagesson, Eva. 2018: Länsstyrelsen i Östergötland. Intervju. 2018-04-16. 
112 Nyström, Tagesson, Eva. 2018: Intervju. 
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3.4.4 Byggplan olika idéer och tankegångar - Svenska kyrkans 
Vid den senaste renoveringen så genomfördes omfattande renoveringar av Sankt 

Larskyrkan. Tanken med dessa var att kyrkan skulle bli en mer öppen och 

modern samlingsplats för människor i olika åldrar. Samt att den skulle tillgodose 

kyrkans egna behov.113 

 

Den första arkitekten som anlitades fick i uppgift att med fria händer formatera 

kyrkan. Denne bestämde sig då för att kyrkan skulle byggas ut på dess östra 

sida. Något som ansvariga ifrån Linköpings kommun ställde sig tveksamma till 

för att sedan ge avslag till detta förslag. Länsstyrelsen var å andra sidan helt med 

på denna idé och såg detta som något mycket positivt.114 

 

Man valde då att istället anlita ny arkitekt för uppdraget. Denna person valde att 

rita en utbyggnad av kyrkan mot dess norra sida, den del som i dag ligger 

belägen mot Ågatan. Denna gång så valde Länsstyrelsen att gå med på detta 

förslag medan Linköpings kommun sade blankt nej.115 

 

 Bernhardsson beskriver:  

 

”Vi inom kyrkoledningens kände att det var lite lekstuge eller snarare 

sandlådenivå mellan Kommun och Länsstyrelse. Detta gjorde att vi istället 

bestämde oss för att förkasta båda dessa förslag och helt tänka om. Vi fick 

istället börja fundera kring vad som faktiskt var vårt verkliga behov. Vad för typ 

av kyrka ville vi egentligen ha? Vi kom då fram till att vi istället för att bygga ut 

den befintliga kyrkan skulle sikta in oss på göra om det kyrkorum som vi redan 

hade så att det passade dagens behov.”116 

 

 

I tidningen Östgöta Correspondenten så uttalar sig år 2011 Präst, Göran 

Rehnström följande. Arkitekt Per Rydberg fick efter ett mycket noga 

övervägande fram hur han skulle skapa en kyrka som tillgodosåg alla behov 

utan att en stor utbyggnad krävdes. Genom att på ett innovativt sätt ta vara på 

alla rum så lyckades man skapa den typ av kyrka som församlingen behövde.117 

 

                                           
113 Thomas, Bernhardsson. 2018: Intervju 
114 Thomas, Bernhardsson. 2018: Intervju 
115 Thomas, Bernhardsson. 2018: Intervju 
116 Thomas, Bernhardsson. 2018: Intervju 
117 Östgöta Correspondenten, 2015: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/st-larskyrkan-

stangs-i-ett-ar-8926790.aspx, Hämtad 2018-02-13 
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Präst, Göran Rehnström beskriver att man vill omformatera kyrkan för att göra 

den mer öppen. Han beskriver att mycket ska åtgärdas.118 

 

”Tak och väggar ska fräschas upp och få en lätt färgsättning. Man har valt att 

flytta fram koret och inreda detta med ett rött marmorgolv.” 

 

En annan stor förändring är att man väljer att flytta fram läktaren och därigenom 

också ersätta den bakre raden bänkar med stolar. Detta gör man för att skapa 

mer utrymme i kyrkans bakre del vilket också gör att man kan skärma av denna 

del för att på detta sätt skapa två olika rum. Dessa kyrkorum kan använda som 

församlingssal, kök och samtalsrum. Man skapar alltså genom detta en 

verksamhetsdel samt ett kyrkorum.119  

 

Den största och mest spektakulära förändringen blir att man väljer att placera 

kyrkans huvudingång på det södersidan, det vill säga på långsidan, istället för 

som tidigare i mitten av kyrkans bakre kortsida. Göran Rehnström beskriver 

vidare att: 

  

”Tanken med den senaste renoveringen är kyrkan ska vara en levande 

mötesplats för olika typer av evenemang.”120 

 

Man gjorde även ett annat modigt val vid denna renovering, nämligen att flytta 

den offentliga toaletten och ersätta denna plats med en gammal port som är 

daterad till år 1802. Man mixade även det gamla med det nya genom att 

installera en ramphiss för att underlätta inpasseringen för rullstolsburna. Vidare 

så valde man att göra så att personer som använder hissen även kan ta sig ner 

kyrkans historiska krypta.121 

 

 

3.4.5 Genomförda ombyggnationer år 2016 
Vid den senaste ombyggnationen år 2016 så beslutade man sig för att göra 

omfattande förändringar av kyrkan. Orsaken till detta var man ville att kyrkan 

skulle följa den tid vi lever i och passa de behov man idag har för en 

kyrkobyggnad.122 

 

Inledningsvis så gjordes en ansökan om att få bygga ut kyrkan på dess norra 

sida, mot nuvarande Ågatan. I detta förslag så skulle en rund tillbyggnad skapas 

                                           
118 Östgöta Correspondenten. 2015 
119 Östgöta Correspondenten. 2015 
120 Östgöta Correspondenten. 2015 
121 Östgöta Correspondenten. 2015 
122 Bernhardsson, Thomas. 2018: Intervju 
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vilket skulle passa väl ihop med den nuvarande kyrkokroppen. Detta förslag 

accepterades av Linköpings kommun, medan Länsstyrelsen valde att sätta sig 

mot detta då de inte tyckte om idéen, om att kyrkan skulle förändras 

utseendemässigt.123 

 

Man valde då att anlita ny arkitekt för att skissa på förslag nummer två. Denne 

valde istället att rita en fyrkantig tillbyggnad vid kyrkans östra sida. Detta 

förslag uppskattades av Länsstyrelsen som tyckte att det passade väl in men de 

omkringliggande byggnaderna Linköpings kommun sade å andra sidan nej till 

detta förslag.124 

 

Ifrån kyrkans håll så kände man att det blev lite lekstuge/sandlådenivå på det 

hela då man kände att kommunen och länsstyrelsen nekade respektive godkände 

dessa förslag av ren princip, vilket gjorde att man valde att helt tänka om. Man 

började då att fundera kring hur man kunde förändra kyrkan inuti utan att 

påverka dess yttre väggar.125 

 

Inuti kyrkan valde man att skapa som flera rum. Den gamla ingången vid 

kyrkans gavel valde man att stänga igen för att i kyrkans bakre ände skapa ett 

flertal små rum, vilka kunde agera kontor samt samlingslokal. Huvudingången 

valde man istället att flytta till kyrkans långsida.126 

 

Den övre läktaren kortades ner och den gamla orgeln fick ett nytt innanmäte i 

form av datorkomponenter, vilka numera kan kopplas till vilken modern 

musikenhet som helst för att man genom detta ska kunna ackompanjera 

melodier med denna.127 

 

Man valde att ta bort de bakre bänkraderna och istället ersätta dem med en tom 

yta, som vid behov kan fyllas med stolar, något som gör att antalet platser i 

kyrkan blir det samma som innan renoveringen. Men att man då kyrkan 

inrymmer ett mindre antal besökare får en luftigare yta i det bakre 

kyrkorummet.128 

 

Man valde även att plocka fram den gamla dopfunten, vilken gestaltas av bild 2, 

ifrån 1200-talet och placerade den så att de som kommer in genom kyrkans 

huvudingång möts av denna. Dopfunten saknar dock tappkran, vilket man har 

                                           
123 Bernhardsson, Thomas. 2018: Intervju 
124 Bernhardsson, Thomas. 2018: Intervju 
125 Bernhardsson, Thomas. 2018: Intervju 
126 Bernhardsson, Thomas. 2018: Intervju 
127 Bernhardsson, Thomas. 2018: Intervju 
128 Bernhardsson, Thomas. 2018: Intervju 
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löst genom att man inuti denna placerar en mindre skål vars vatten kan bytas 

ut.129 

 

 
Bild 2. Dopfunt ifrån 1200-talet som  

man åter igen, har valt att ta i bruk. 

 

Man satte även igen den dörr som var placerad bakom dopfuntens nuvarande 

placering och anlitade konstnären Staffan Löwstedt för att måla den glasvägg 

som idag pryder den plats där dörren tidigare satt, vilket gestaltas av bild 3.130 

 

 
Bild 3. Målad glasvägg. Konstnär Staffan Löwstedt. 

 

Längst fram i kyrkan, vilket gestaltas av bild 4, så valde man att ta bort 

altartavlan målade av Pehr Hörberg och istället placera dessa målningar på 

varsin sida av orgeln. Längst fram i kyrkan finns istället en målad korvägg som 

omsluter så gott som hela koret.131 

 

                                           
129 Bernhardsson, Thomas. 2018: Intervju 
130 Bernhardsson, Thomas. 2018: Intervju 
131 Bernhardsson, Thomas. 2018: Intervju 
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Bild 4. Korväggen, utan altartavla längst fram i kyrkan. 

 

 

3.4.6 Massmedial bevakning efter byggets genomförande - Visit Linköping 
Denna kyrka finns med på hemsidan Visit Linköping i vilken man beskriver den 

på följande sätt. Sankt Larskyrkan ligger belägen i korsningen mellan Storgatan 

och Sankt Larsgatan. Den påminner till utseendet om en mycket klassisk 1800-

talskyrka. Klockans torn innehåller ett klockspel som tre gånger dagligen spelar 

för stadens invånare. När man kommer in kyrkan så slås man av avsaknaden av 

en traditionell altartavla. Man beskriver följande:  

 

"Istället finns en korvägg i marmor som omsluter nästan hela koret. De tidigare 

altartavlorna (2 st), målade av Pehr Hörberg sitter numera placerade över de 

norra och södra portarna.”132 

 

Kyrkan inrymmer även ett litet bildrum i vilket konstnärer under en månads tid 

kan ställa ut sina verk. I bildrummet finns även ett kyrkokafé. Längst bort i 

kyrkan finns ett litet kapell, där finns dopfunt placerat samt ett litet altare för 

morgon och middagsbön.133 

 

 

3.4.7 Massmedial bevakning efter byggets genomförande - LinköpingsHistoria 
På hemsidan LinköpingsHistoria vilken i staden har fått ett stort genomslag och 

framförallt använts av många grund samt gymnasieskolor, beskriver man denna 

kyrka enligt följande. Under 1100-talet så förändrades Sankt Larskyrkan, det var 

under detta århundrades andra hälft som det stora tornet uppfördes, detta tack 

                                           
132 Visit Linköping. 2018: http://visitlinkoping.se/kyrkor-och-kloster/st-lars-

f%C3%B6rsamling, Hämtad 2018-01-16 
133 Visit Linköping. 2018 

http://visitlinkoping.se/kyrkor-och-kloster/st-lars-f%C3%B6rsamling
http://visitlinkoping.se/kyrkor-och-kloster/st-lars-f%C3%B6rsamling
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vare att Knut Ericsson behövde detta som ett bostads- och försvarstorn. Det var 

endast kungar som hade privilegiet, att få bygga kyrktorn.134 

 

Vidare så beskriver denna hemsida kyrkans olika ingångar mycket ingående. 

Man beskriver om hur trångt det var att komma in i denna kyrka. På denna 

hemsida spekulerar man också om huruvida det kommer sig att den norra sidan 

har en så pass bred dörr som den har. Man antar att detta kan bero på att fogdens 

bostad låg i anslutning till denna del av kyrkan. Man ställer bland annat även 

frågan: 

 

”Kan det kanske ha varit så att självaste kungen bodde där han kom på 

besök.”135 

 

Vidare så spekulerar man kring fall det kunde vara så att processioner skulle 

passera igenom denna breda dörr. Avslutningsvis så meddelar man att ingen vet 

varför dörren ser ut som en gör.136 

 

Hemsidan ger även en bild av hur den ursprungliga 1100-tals kyrkan var 

konstruerad sett till takhöjd och rumsindelning. Man beskriver också hur mycket 

av marken som har förändrats sedan 1100-talet, genom att man förklarar att 

dagens kyrka är placerad ca 1,20 meter ovanför 1100-talets marknivå. Vidare så 

beskriver man att golvet i vapenhuset där man idag gå in kyrkan ligger nästan 

1,5 m högre än det ursprungliga torngolvet.137 

 

Från bottenvåningen löper en trappa upp till den första våningen som idag är 

inmurad i den kraftiga tornmuren. Trappan har höga och ojämna steg vilket gör 

den svår att gå i. Man beskriver också att trappas ingång finns under 

betonggolvet i vapenhuset.138 

 

I tornets översta tredje plan fanns åtta mycket stora öppningar, två mot varje 

väderstreck. Dessa murades igen vid renoveringen år 1800. Man tror att man 

genom dessa kunde hålla utkik åt alla håll, för att på detta sätt upptäcka 

eventuella bränder samt resenärer på väg mot kyrkan. Tornet är daterat till år 

1177 och detta torn invigdes av biskop Kol.139 

 

                                           
134 LinköpingsHistoria. 2018: http://www.linkopingshistoria.se/fordjupning/st-larskyrkans-

torn/, Hämtad 2018-02-03 
135 LinköpingsHistoria. 2018 
136 LinköpingsHistoria. 2018 
137 LinköpingsHistoria. 2018 
138 LinköpingsHistoria. 2018 
139 LinköpingsHistoria. 2018 

http://www.linkopingshistoria.se/fordjupning/st-larskyrkans-torn/
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Slutligen så beskriver man hur man har daterat två av kyrkans träbjälkar i 

vapenhuset södra vägg, vilka man tror har använts som reparationsmaterial efter 

en brand. En av dessa dateras till år 1177 och den andra till år 1330.140 

 

 

3.4.8 Massmedial bevakning efter byggets genomförande - Svenska Kyrkans 
hemsida 
På Sankt Larskyrkans egen hemsida via Svenska kyrkan så nämner man inte ens 

kyrkans ombyggnationer. Där marknadsför man snarare alla de evenemang som 

årligen hålls i denna kyrka. Man anordnar även guidade turer i vilka man kan gå 

ner i källaren och själv besöka de utgrävningar som har genomförts under den 

nuvarande kyrkan, för att få fram bland annat den gamla stenkyrkan.141 

 

Man gör reklam för kyrkans olika moderna inslag såsom projektorer som visar 

psalmtexter, samt möjligheten för musiker att med sina moderna hjälpmedel, till 

exempel koppla upp sig mot kyrkans gamla orgel samt mot kyrkokörer och 

liknande. Man bjuder även in till andra typer av evenemang som annars 

traditionellt sett inte hör hemma i en kyrka, med mer traditionella värderingar. 

Exempel på detta kan vara olika typer och musikaliska evenemang som inte har 

någon religiös anknytning eller dansuppvisningar för barn och liknande. 

Utgångspunkten som man har är att alla medborgare ska känna sig hemma i 

denna kyrka och att den inte ska vara exkluderande så som många ibland 

uppfattar kyrkan och kyrkorummet som.142 

 

 

3.4.9 Framtida byggplaner år 2016 
Det finns i dagsläget inga framtiden planer för några större ombyggnationer av 

Sankt Larskyrkan. Detta efter den senaste och mycket omfattande renoveringen, 

berättar Thomas Bernhardsson. Som med alla byggnader så krävs ett ständigt 

underhåll och man kommer även i denna lokal att fortsätta att underhålla de 

delar som behövs. Om nya pengar skjuts till när det gäller de utgrävningar som 

inte färdigställda under själva kyrkan, så kommer detta att leda till att vissa typer 

av renoveringar kan komma att bli nödvändiga, något som man ifrån kyrkans 

håll hoppas på. Vid den senaste renoveringen framträdde ett antal skelettdelar, 

som illustreras av bild 5, ifrån vad man tror är gravar som man på grund av 

ekonomiska skäl inte har kunnat framgräva.143 

                                           
140 LinköpingsHistoria. 2018 
141 Svenska Kyrkans hemsida. 2018: https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/st-lars, Hämtad 

2018-04-20 
142 Svenska Kyrkans hemsida. 2018 
143 Bernhardsson, Thomas. 2018: Intervju 
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Bild 5. Grav funnen, dock ej framgrävd som en följd 

av att kyrkan i dagsläget saknar ekonomiska resurser.  

 

De inre ombyggnationer som kan komma att behöva göras är sådana med 

teknisk karaktär, beroende på hur framtidens teknik kommer att te sig. Ett sådant 

exempel kan vara de tekniska ljudsystem som man i framtiden, eller om några år 

kan komma att behöva göra om, för att matcha upp mot de tekniska plattformar 

som då kommer att finnas.144 

 

På frågan om vilka framtida renoveringar man ifrån Linköpings kommuns håll, 

man tror att Sankt Larskyrkan måste genomgå så svarade Matias enligt följande:  

 

”Vi på kommunen spekulerar kring huruvida de omkringliggande byggnaderna 

kan komma att påverkas av marken som dem och kyrkan står på. Man har vid 

1900-talets renoveringar pålat upp kyrkan med enorma armeringsrör som når 

ända ner till berggrunden. Dock så vet man inte hur dessa kan komma att 

påverka omkringliggande byggnader, då man genom denna uppålning kraftigt 

lättar på marktrycket, som är den ursprungliga grunden till hela 

kyrkokonstruktionen.”145 

 

 

4. Diskussion och slutsatser 

4.1 Diskussion resultat 
Svensk fornminnesvård har förändrats markant ifrån Carl Möllers skrivelse år 

1902 om att han ville få till stånd en lagändring om de byggnadsregler som 

                                           
144 Bernhardsson, Thomas. 2018: Intervju 
145 Svensson, Matias. 2018: Bygglovskontoret. Linköpings Kommun. Intervju 2018-01-23 
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gällde för byggnadsminnesmärken,146 till det ansvarsmål som specificerades år 

1995.147 

 

Inom Linköpings kommun funderade man i början av 1950-talet inte på något 

annat än att i den mån det var möjligt, bevara själva kyrkobyggnaden. Man lade 

inte ner vare sig tid eller resurser på att försöka att skapa en attraktiv och 

intressant kyrka utan allt fokus handlade om bevarande.148 Länsstyrelsen hade å 

andra sidan en mer avslappnad inställning till renoveringen av Sankt 

Larskyrkan. De hade fått direktiv, om än ej uttalade, om att skapa en kyrka värd 

att uppleva.149 Man höll dock med om att byggnaden som sådan var viktig, 

framför allt ur ett säkerhetsperspektiv.150 Svenska kyrkan vill dock skapa en 

byggnad i vilken alla människor skulle kunna känna sig välkomna. Man följde 

dock kommunens rekommendationer då man insåg att deras kunnande inte 

skulle förkastas.151 

 

Massmedia beskrev ombyggnationen på 1950-talet på helt olika sätt. Tidningen 

Östgöta Correspondenten beskrev att detta var väl investerade pengar som 

skulle komma att glädja många generationer framigenom.152 Kindabladet hade 

ett mer kritiskt förhållningssätt till själv renoveringen. Man ansåg att pengarna 

hade slösats och att man borde ha insett att det under kyrkan fanns arkeologiskt 

intressanta fyndigheter innan själva utgrävningen påbörjades. Man ansågs även 

att pengarna borde fördelas till Kinda kommun. Man var dock överens om att 

dessa fyndigheter som hade framkommit var kulturhistoriskt värdefulla.153 

Tidningen Linköping med omnejd var uteslutande kritiska till denna renovering. 

Man ansåg att resurserna hade fördelats ojämnt eller till och med slösaktigt.154 

 

Under 2016 års renovering så var tankegångarna aningen annorlunda. Man ville 

ifrån Linköpings kommuns håll i första hand bevara kyrkobyggnaden i dess 

ursprungliga skick, detta för att inte riskera att förändra stadsbilden alltför 

mycket. Den utbyggnad man föreslog skulle om den hade genomförts har blivit 

dolda bakom kyrkan vilket har gjort att majoriteten av stadens besökare inte ens 

hade uppfattat att den fanns.155 År 2016 hade Länsstyrelsen ingenting mot att 

förändra stadsbilden så länge man inte förändrade själva kyrkobyggnaden som 

                                           
146 Pettersson, Richard. 2001: 72 s. 
147 Pettersson, Richard. 2003: 94 s. 
148 Östgöta Correspondenten. 30 juli 1943: 12 s. 
149 Länsstyrelsen i Östergötland. 1944: 4 s. 
150 Kulturhistoria i Linköping. 1944: 6 s. 
151 Svenska Kyrkan. 1944: 32 s. 
152 Östgöta Correspondenten. 1958: Samling 4. Volym 3. 45 s. 
153 Kindabladet. 1 februari 1959: 4 s. 
154 Linköping med omnejd. Juli 1959: 4 s. 
155 Linköpings kommun, Bygglovskontoret. Diarienummer 3652-198 
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sådan. Att bygga en flera våningar hög tillbyggnad såg man som en god idé så 

länge den ursprungliga kyrkokroppen inte förändrades även om tillbyggnaden 

skulle skymma sikten för själva kyrkan, ifrån det håll som de flesta betraktar 

kyrkan ifrån.156 I från Svenska kyrkans håll var man mest intresserad av att få en 

väl fungerande kyrka för den verksamhet som man bedrev. Man brydde sig inte 

om ifall stadsbilden förändrades utan man utgick bara ifrån sina egna behov.157 

Slutligen bestämde man sig för att göra en rad förändringar främst inom kyrkans 

befintliga byggnad. En stor radikal yttre förändring innebar dock att man 

flyttade hela huvudingången.158 

 

Jag upplever att dessa tre instanser har agerat oerhört olika vid den nästs senaste 

samt den senaste renoveringen. Jag upplever inte att någon över tid har valt att 

kriga för en viss sak utan att man snarare har sett de behov som faktiskt finns. 

Man har haft olika utgångslägen och olika huvudfokus vi de olika 

renoveringarna men att de olika instansernas fokus har skiftat. Om jag ska 

försöka att hitta någon gemensam nämnare så tycker jag att Linköpings kommun 

i större utsträckning fokusera på själva byggnaden och den stadsbild som sedan 

århundraden har funnits på denna plats. Svenska kyrkan å andra sidan lägger 

störst fokus på gemenskap och att kyrkan ska vara samlingspunkt för så många 

olika människor som möjligt. 

 

Visit Linköping vilken är den största turistsajten. Den beskriver med målande 

ord om hur fin denna kyrka.159 Internet sajten Linköpings historia försöker att 

göra kyrkan Historiskt intressant genom att sälja in historiska möjliga händelser 

knutna till denna kyrka. Ibland genom tvivelaktiga fakta för att genom detta 

skapa nyfikenhet hos de som planerat att besöka Sankt Larskyrkan.160 På 

Svenska kyrkans hemsida beskriver man utförligt om kyrkans moderniteter och 

tekniska lösningar. Man beskriver också om de möjligheter som man som 

besökare ges i form utav upplevelser, såväl moderna musikaliska som historiska 

kulturella.161 

 

 

4.2 Diskussion metod 
För detta arbete så valde jag att studera litteratur, det arkivmaterial som finns att 

tillgå, elektroniska resurser samt att intervjua berörda personer. Detta för att 

kunna besvara de frågeställningar som jag har valt att bygga mitt arbete kring. 

                                           
156 Nyström, Tagesson, Eva. 2018: Länsstyrelsen i Östergötland. Intervju. 2018-04-16. 
157 Nyström, Tagesson, Eva. 2018: Intervju. 
158 Östgöta Correspondenten. 2015 
159 Visit Linköping. 2018 
160 LinköpingsHistoria. 2018 
161 Svenska Kyrkans hemsida. 2018 
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Om jag istället till exempel hade valt att utelämna intervjuerna och istället sökt 

svar på dessa frågor i litteraturen, i tidningsartiklar eller via arkivmaterial så 

torde detta ha påverkat mitt resultat. Mitt val av metod grundar sig i att jag ville 

ha en så levande uppsatts som möjligt. Jag ville ge chansen till nu levande 

individer att med egna ord få berätta om hur man faktiskt tänkte kring den 

senaste renoveringen av kyrkan, för att ge läsaren en inblick i nutida 

idéhistoriska tankegångar. Något som jag inte hade kunnat uppnå genom att 

enbart studera tidningsartiklar eller arkivmaterial. Vidare så hade jag kunnat 

bredda min sökning till fler arkiv än de östgötska, för att genom detta med stor 

sannolikhet uppnå ett helt andra resultat. 

 

 

4.3 Slutsatser 
Frängsmyr beskriver att man under 1000-talet satte stor tilltro till religiöst 

bildade personer och deras förmåga att fatta korrekta beslut.162 Zachrisson 

beskriver att man under 1200-talet förändrade dörren från att tidigare ha varit 

vänsterhängd till att istället ha blivit högerhängd.163 Jag upplever att man ibland 

inom alla typer av forskningsfält lägger oerhört mycket tid och resurser på att 

lista ut varför något är som det är och att man ibland glömmer bort att ta i 

beaktning det mest uppenbara, såsom slumpen eller den mänskliga faktorn. Kan 

det kanske ha varit så att det inte fanns någon tanke bakom, något som vi idag 

tror är en följd av människors tilltro till religiösa ledare, eller att ändra sida på 

dessa gångjärn? Var det kanske så att man helt enkelt beställde en dörr som var 

felhängd och att man genom detta fick anpassa sig efter beställaren eller 

tillverkarens misstag? Min grund till denna tanke bygger på det som en god vän 

till mig har berättat om den senaste renoveringen i vilken han var delaktig. 

Under denna renovering så gjordes en rad misstag som en följd av den 

mänskliga faktorn samt kommunikativa misstag. Detta medförde att byggteamet 

och historikerna fick improvisera för att lösa dessa små och stora missar. Jag 

tänker att framtida forskare kommer att spendera timtal kring att fundera på hur 

man tänkte gällande dessa beslut som egentligen bara i stunden, var ett misstag 

av den mänskliga faktorn. 

 

Rickard Petterssons citat om att en person uppenbarligen inte är en punkt utan 

en sfär tycker jag stämmer överens med samtliga av de förändringar som har 

skett inom svensk kulturminnesvård.164 Det källor jag har valt representerar 

endast en liten del av debatten kring svensk kulturminnesvård, det vill säga de 

två sidor som fick den största uppmärksamheten. Till detta bör tilläggas att det 

                                           
162 Frängsmyr Tore, 2000: 28-29 s. 
163 Zachrisson, Sune. 2007: 59 s. 
164 Pettersson, Richard. 2001: 24 s. 
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vid varje tidsepok fanns en rad andra synsätt än just de som jag har valt att 

presentera. För mig så är det detta som är just historia, att olika personer med 

olika synsätt sätter sin prägel på saker och ting, någonting som man i framtiden 

kommer att studera och förundras över. Att endast lyfta fram de stora projekten 

kan skapa en framtida värdeskala, likt den Pettersson beskriver om.165 Pettersson 

beskriver: 

 

”Vi ska dokumentera, värdera och bevara det som utgjort ramen för människors 

liv och verksamhet från forntid fram till i går.”166 

 

Att göra detta utan att skapa en värdeskala, tror jag är en omöjlighet. Då det är 

denna värdeskala som skapar historien. 

 

 

4.4 Fortsatta forskningsinsatser 
Ju mer jag har studerat detta område desto flera olika typer och frågeställningar 

inser jag att det finns som ännu är obesvarade. Några av dessa berör även 

angränsande fält såsom etnologi och arkeologi. Det gör det dock mer intressant 

eftersom man då kan få ett helhetsintryck av hur det kommer sig att vi idag 

befinner oss där vi gör, gällande det resultat av de renoveringar som har skett 

vid Sankt Larskyrkan. Det mest intressanta i sammanhanget är att hur mycket vi 

än studerar detta objekt så kommer vi aldrig att få fram den absoluta sanningen. 

Som fortsatta forskningsinsatser tänker jag mig tre olika typer av huvudområden 

innehållande underkategorier vilka samtliga presenteras nedan. 

 

 

4.4.1 Bakgrunden till byggherrarna och arkitekternas tankegångar 
Att få med all fakta kring denna kyrkas ombyggnationer genom endast 

skrivandet av ett kandidatarbete känns som en omöjlighet. På grund av arbetets 

omfattning så var jag tvungen att begränsa mig kraftigt, vilket har öppnat upp 

möjligheten för vidare studier och fortsatt forskning inom detta område. Jag 

skulle bland annat vilja studera de enskilda personer som utan omvärldens 

protester har kunnat ta beslut kring vilka om- tillbyggnationer samt reparationer 

som har genomförts av denna kyrka. En intressant inriktning vore att studera vad 

dessa personer har fått sina tankar och funderingar ifrån och vad som på djupet 

har influerat dem till att ta de beslut som de tagit. Jag fundera kring fall deras 

idéer går i linje med övriga yrkeskunniga inom samma område vid samma 

tidsepok. Eller kan det vara så att dessa individer har handlat helt efter eget 

tycke och smak utan att ta hänsyn till tidens ideal 

                                           
165 Pettersson, Richard. 2001: 79 s. 
166 Pettersson, Richard. 2003: 94 s. 
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4.4.2 Tolkningar och stöd i lagen 
Ett annat spår inom detta område är att studera huruvida dessa personer har följt 

de lagar och förordningar som under olika tidsepoker har rådit. 

 

Har man över huvud taget brytt sig om att följa den lag som vid varje tidpunkt 

för rådit. Om inte, på vilket sätt har man då brutit mot lagen. Eller har dessa 

personer svävat ut i periferin eller kanske helt struntat i vad gällande lagar och 

regler faktiskt sa när det gäller renoveringen inom de olika områdena som har 

genomförts. 

 

I de fall där någon faktiskt har valt att följa lagen, hur har man i så fall tolkat 

den? Har man använt lagen för att till sin egen fördel, dra nytta av den. 

 

Ett tredje scenario inom detta område är att studera om de som har gjort dessa 

ombyggnationer har följt lagen så pass mycket till punkt och pricka att man inte 

har brytt sig om tidens rådande ideal så som uppfattningar om skönhet, mode 

och liknande. Finns det tendenser som pekar mot att man vid dessa ingrepp har 

följt lagen strikt och regelmässigt fyrkantigt. 

 

 

4.4.3 Framtida påverkan av då och nutidens beslut 
Ett tredje spår som jag även finner intressant är att ta reda på hur dessa olika 

beslut som genomfördes i den senaste renoveringen kommer att mottas om 

ytterligare några århundraden framåt i tiden. Kommer framtidens 

historieskrivningar att hävda att detta var det rådande idealet för denna typ av 

ombyggnationer. Eller kommer man att tillskriva detta enskilda personers 

strävan efter att uppnå något för egen vinnings skull. 

 

 

4.5 Slutord 
När jag påbörjade detta arbete så var min initiala inställning att man förr i tiden, 

det vill säga före år 1900, till stor del genomförde de renoveringar som endast en 

eller ett fåtal personer ansåg nödvändiga. Jag tänkte mig då att man genom 

dåtidens strikta lagar och förordningar var styrd att göra det som man var 

tvunget att genomföra. Ju längre jag kommit i mitt skrivande, desto mer har jag 

insett att det även i dag, är enskilda personer som avgör vilka beslut som tas. 

Detta ser jag som mycket intressant eftersom att man i framtiden, det vill säga 

om cirka 200-300 år kommer att se tillbaks på dessa renoveringar i tron om att 

det var så man i Sverige tänkte under 2010-talet. När det i själva verket handlar 
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om enskilda personers egna idéer och deras möjlighet att vända och vrida på 

lagen på ett sätt som gav dem möjlighet att få genomföra det de hade tänkt. 

Något som inte alls ger en representativ bild av hur Sverige som sådant såg ut 

under denna tidsperiod. 

 

Thomas Bernhardsson beskriv hur Dick Harrison i en utav sina böcker har 

beskrivit att:  

 

”Detta är hur vi idag tolkar tankarna och idéerna bakom historiska händelser 

och ting.” 

 

Jag tycker att det är en bra sammanfattning av vad idéhistoria går ut på. 

Nämligen att man under en viss tidsperiod försöker sig på att förstå hur, man 

under andra tidsperioder tänkte. Detta utan att för den sakens skull ens komma i 

närheten av den absoluta sanningen, då någon sådan aldrig någonsin kan komma 

att uppnås. 
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