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1. Inledning

Detta  examensarbete  har  genomförts  inom  ramen  för  kandidatexamen  i 

Kulturvård,  15hp.  Inledande  kapitel  ger  en  kort  bakgrund,  problem-

formulering  och  frågeställning,  syfte  och  mål.  Fortsättningsvis  presenteras 

examensarbetets disposition,  aktuell  avgränsning och teoretisk referensram. 

Därefter  anges  vilka  metoder  och  material  som  använts  med  tillhörande 

källkritik  av  valda  metoder  och  material.  Några  förekommande  begrepp 

förklaras närmre. Inledningen avslutas med en genomgång av forskningsläge 

och litteratur.

1.1 Bakgrund 

Året är 1969. Det växer och knakar i hela Sverige.  Stålstaden Luleå är inget 

undantag. I stadens centrum eldar brandkåren upp det gamla biblioteket, ett  

trevåningshus med timmerstomme, träpanel och snickarglädje, till förmån för 

ett nytt i prefabricerad betong. 

  Om du följer  älvkanten  från  Norra  hamnen i  Luleå  västerut,  och  sedan 

kryssar in mellan raka furor, kommer du till den nya stadsdelen Mjölkudden. 

Här  uppförs  detta  år  en stadsdelskyrka.  En  samlingslokal  för  de infyttade 

glesbygdsborna som, till skillnad från Gammelstad kyrkbys tillfälligt boende, 

kommit till staden för att stanna. 

1.2 Problemformulering

Det finns ett stort bestånd av byggnader från de s.k. Rekordåren. Diskussioner 

kring dessa byggnader handlar ofta om värdering av de bostadsområden som 

byggdes i  storstäderna  under miljonprogrammet. Även mindre industriorter 

växer  under  dessa  år  och  nya  bostadsområden  byggs  för  den  infyttande 

glesbygdsbefolkningen.

 I dessa bostadsområden byggs  även  samlingslokaler för det växande antalet 

innevånare. Stadsdelskyrkan Mjölkuddskyrkan i Luleå är ett exempel på detta. 

Efter  mailkonversation  med  Luleå  Stiftsantikvarie1 framkommer att 

Mjölkuddskyrkan idag har problem med skador på tegelfasaden. Kyrkan är ett 

levande kulturarv och skyddas av kulturminneslagen. Byggnaden har samma 

funktion nu som vid uppförandet  och är  därmed även viktig  ur  ett  bruks-

perspektiv.  Tankarna  som  fanns  kring  en  byggnads  livslängd,  nya 

konstruktionstyper  och  materialval  vid  tiden  påverkar  än  idag  vår  syn  på 

Rekordårens bebyggelse och därmed synen på hur viktigt det är att ge dem 

1 Informant 1. Mattias Burman, Luleå Stiftsantikvarie. Mailkontakt, Februari 2015
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den vård och det underhåll de kommer att behöva, om inte nu så inom en snar 

framtid.  I dagens livscykelanalyser beräknas ofta en byggnads medellivslängd 

vara 50 år. En tidsgräns som många av Rekordårens byggnader passerat.

 Ur  ett  kulturvårdsperspektiv  är  det  intressant  att  undersöka  frågan  om 

underhållsbehov av materiellt kulturarv i anslutning till frågan om villkoren 

för  kulturobjektets  tillkomst,  vård och fortlevnad.  Det är populärt  med det 

stora  perspektivet  ”kulturmiljön”  men utan  det  lilla  perspektivet;  vård  och 

underhåll av byggnadens olika beståndsdelar - ingen kulturmiljö?

   Den större problematiken gäller ersättning av de material dessa byggnader 

består av, i detta fall fabrikstillverkat tegel där fabrikerna numer är nedlagda.  

Finns det ersättningsmaterial? En relevant fråga då den samlade ytan murverk 

med skador (i Sverige) uppskattas till 80 miljoner kvadratmeter.2

1.3 Frågeställningar

• Vilka tankar fanns kring byggnaders livslängd när Rekordårens 

byggnader uppfördes?

• Vilka fasadmaterial var vanliga för rekordårens bebyggelse och 

vilka skador uppvisar de idag? 

• Vilka  restaureringsåtgärder  har  genomförts  på  Rekordårens 

tegelfasader och med vilket resultat? 

• Hur  ser  möjligheterna  ut  för  långsiktigt  bevarande  när  det 

gäller kulturhistoriskt värdefulla byggnader från denna tid? 

1.4 Syfte och mål

Syftet är  att undersöka olika källor för att ge en bild av villkoren för 1960-

talets tegelfasader, både vid tillkomst och idag.

Målet  är  att  undersöka  möjligheterna  för  långsiktigt  bevarande  av  de 

byggnader som uppfördes under Rekordåren, med en fallstudie som exempel.

1.5 Målgrupp

Förhoppningen  är  att  examensarbetet  ska  vara  till  hjälp  för  den  aktuella 

församlingen men även andra yrkeskategorier inblandade i framtida vård och 

underhåll  av  Rekordårens  byggnader,  och  därmed  öka  möjligheterna  till 

långsiktigt bevarande av dessa byggnader.  

2Magnusson Staaf, Björn (red.) Modernismens tegelfasader. Stockholm : Arkus (2011) s. 7
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1.6 Disposition

Examensarbetet är indelat i fem delar. Första delen beskriver arbetets genom-

förande, syfte och mål. Andra delen ger en historisk bakgrund till Rekordårens 

bebyggelse  och  tredje  delen  undersöker  Rekordårens  tegelfasader.  Fjärde 

delen presenterar en fallstudie och i femte, sista, delen ges en summering.

1.7 Avgränsning

Den geografiska avgränsningen till Luleå tätort, Norrbottens län, har skett i 

enlighet med något jag vill kalla gräv där du står - metoden. Detta betyder att 

jag utgått  ifrån vad som varit  möjligt  att  studera på platsen där jag fysiskt 

befunnit mig under perioden avsatt för denna uppsats (15hp/10veckor). Denna 

avgränsning  är  grundläggande  och  avgörande  för  utformningen  av  hela 

arbetet.  Tidsperioden aktuell  för undersökningen har efter den geografiska 

avgränsningen  förlagts  till  1960-tal.  En  avgränsning  är  även  gjord  till 

fasadmaterialet tegel väl medveten om att det utan stomme inte kan finnas 

någon fasad och att många andra material täcker 1960-talets fasader. Denna 

uppsats  ämnar  inte  presentera  en  slutgiltig  lösning  eller  åtgärdsplan  för 

fallstudien Mjölkuddskyrkan, det  arbetet förutsätter jag att  det att  kommer 

göras  inom en snar  framtid  av  yrkesverksamma inom området. Relationen 

mellan  klimatskal  och  inomhusklimat  är  därför  inte  heller  utforskad. 

Inledningsvis  antogs  en jämförelse  med fastigheten  Rudan  12,  Nykterhetsr-

örelsens  hus  i  Luleå  centrum,  vara  relevant.  Skriftlig  dokumentation  av 

fastigheten3 antydde att fasadteglet liknade det tegel som täcker Mjölkudds-

kyrkans  fasader.  Rudan  12  är  ritad  av  Bertil  Franklin,  en  av  de  ansvariga 

arkitekterna vid bygget av Mjölkuddskyrkan. Denna fastighet uppfördes 1964 

och  förekommer  i  text  endast  som  beteckningen  Rudan  12.  En  närmare 

beskrivning av fastigheten kommer inte göras då informationen som gjorde en 

jämförelse relevant visade sig vara felaktig.

1.8 Teoretisk referensram

Kulturvård  är  ett  tvärvetenskapligt  ämnesområde  vilket  för  mig  tagit  sig 

uttryck genom svårigheter att hålla sig inom ramen för just kulturvård, det har 

handlat om fastighetsvärdering,  miljövetenskap, arkitektur och historia i  en 

salig  blandning. Denna  uppsats  har  sin  utgångspunkt  i  det  lilla,  lokala 

perspektivet och den enskilda byggnaden. Viktig inspiration i arbetet har varit 

Professor  Anna Götlind och hennes arbete med microhistoria4,  en historie-

3 Dnr.: 46-2010  Angående påbyggnad av IOGT-huset, Rudan 12 vid Köpmantorget, Storgatan 42 i Luleå, Arkitekthuset  
Monarken, Hans Walloschke, Luleå

4 Stockholms Universitet, Historiska Institutionen, http://www.historia.su.se/forskning/forskningsomr
%C3%A5den/genushistoria/anna-g%C3%B6tlind-1.27675, (hämtad 2015-02-24)
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vetenskaplig inriktning som utgår ifrån individuella människoöden och den 

lokala miljön: en plats, en person eller en grupp. För vägledning har jag använt 

mig av Götlind och Kåks  Mikrohistoria (2014).5 Götlind och Kåks beskriver 

microhistoria  som  ett  sätt  att  låta  ”individer  träda  fram  ur  ett  historiskt 

kollektiv”6, i detta fall en motivering för att låta den enskilda byggnaden träda 

fram ur kulturmiljön och utgöra fallstudie.  

  En  ständig  fråga  inom kulturvård  är  frågan  om värdering.  Inom svensk 

kulturarvsförvaltning har Unnerbäcks modell för kulturhistorisk värdering av 

bebyggelse7 haft  stort  infytande  sedan  publiceringen.  Kritiken  mot 

Unnerbäcks modell gäller främst att den riskerar att bli en lista av värdeord 

som bara bockas av. Som ett led i att tydliggöra arbetsprocessen kring kultur-

historisk  värdering  och  urval  driver  Ris-antikvarieämbetet  ett  utvecklings-

projekt som arbetar fram en plattform för kulturhistorisk värdering och urval, 

en första rapport publicerades 2015-01-19.8 Syftet med plattformen är inte att 

ersätta de värderingsmodeller som finns och redan används utan fungera som 

ett  komplement.  Här  finns  kulturvårdens  många  begrepp  förklarade  och 

definierade, en vidareutveckling av bl.a. Unnerbäcks modell.

  I detta arbete fokuseras främst på en enskild faktor som påverkar värderingen  

av en byggnad, tid. I sin avhandling Rubbish Theory (1978) presenterar Michael 

Thompson två sätt att se på objekt. En byggnad kan vara ett förgängligt objekt 

med bestämd livslängd som förlorar i värde över tid eller ett hållbart objekt 

med obestämd livslängd som ökar i värde över tid. Vilken av dessa kategorier 

vi  placerar  en  byggnad  i  påverkar  sedan hur  vi  behandlar  byggnaden.9 En 

människas livslängd är starkt förknippat med tiden det tar för ett objekt att 

passera från förgängligt till hållbart, eller tvärtom, intressant till ointressant. 

Stycket nedan är hämtat från min B-uppsats där jag gick djupare in på hur 

Thompson uppfattar att den mänskliga tidsfaktorn påverkar värdering, vård- 

och underhåll.10 

  Teorin är att människor som haft intresse av att bevara en byggnad dör och 

byggnaden blir därmed ointressant och förgänglig men även det motsatta kan 

ske; människor som inte haft intresse för bevarande av en byggnad dör och 

ger plats för nya värderingar11. Thompson visar på hur en byggnad kan vara en 

5 Anna, Götlind och Helena, Kåks. Mikrohistoria. Lund : Författarna och studentlitteratur (2014)
6 Ibid s.22
7 Unnerbäck, Axel. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Stockholm : Riksantikvarieämbetet (2002)
8 Génetay, Cissela och Lindberg, Ulf. Plattform för kulturhistorisk värdering och urval. Rapport. Stockholm : 

Riksantikvarieämbetet (2015)
9 Thompson, Michael. Rubbish Theory. Oxford : Oxford University Press, 1979, s. 7
10 Björk, Fredrika. Timmerhus till salu – en forskningssammanställning med fokus på hållbar utveckling. B-uppsats/7,5hp. 

Institutionen för kultur, energi och miljö, Högskolan Gotland (2013)
11 Thompson (1979) s. 27
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del  av  denna  sociala  dynamik  och  värderas  antingen  som förgänglig  eller 

hållbar för all framtid. Ett nyproducerat hus kan ex. ha en förväntad livslängd 

och därmed ett sjunkande värde över tid. Ett äldre hus kan ses som förbrukat 

och därmed utan värde. Vissa äldre hus anses däremot ha oändlig förväntad 

livslängd  och  får  därmed  ett  ökande  värde  över  tid.  En  värdering  av  en 

byggnad  kan  avgöra  dess  underhåll  (eller  brist  på)  och  därav  dess  totala 

livslängd.  Rimligt  underhåll  av  en  byggnad  blir  en  tolkning  av  förväntad 

livslängd och vilken kategori (förgänglig eller hållbar) som byggnaden anses 

tillhöra12.  Ledande  genom  hela  arbetet  har  varit  relationen  mellan  en 

byggnads  förväntade livslängd och dess underhållsbehov.

1.9 Material och metod

Forskningstrategin har varit att kombinera fera olika typer av källor. Arkiv- 

och  litteraturstudier,  muntliga  källor  och  en  okulär  besiktning  har 

tillsammans utgjort underlaget för uppsatsen.

  Arkivstudier  har  skett  i  Norrbottens  Museums  arkiv,  främst  artiklar  och 

bilder om Mjölkuddskyrkan och dess  församling  från  åren 1965-1970 i  den 

lokala dagstidningen Norrbottenskuriren. I arkivet återfinns även ett förslag 

till  Vård- och underhållsplan för Mjölkuddskyrkan, upprättat 2003 av Piteå 

Museum och en dokumentering utförd av Norrbottens Museum inför planer 

på en ombyggnation av Rudan 12, 2010.

  Miljö- och byggnadsnämnden i Luleå Kommun har tillhandahållit ritningar 

och bygglov för fastigheten Rudan 12. Länsstyrelsen Norrbotten har bidragit 

med KML-beslutet för Mjölkuddskyrkan från 1990.

  Litteraturstudier har genomförts för att ge historisk kontext, med hjälp av 

kurslitteratur  och  läroböcker  utgivna  under  1960-talet  tecknas  en  bild  av 

material, byggnadsteknik, tidsperspektiv och värderingar. Litteratur från 1990-

2000-tal som avhandlar bebyggelse från Rekordåren har använts för att ge en 

bild av hur vi ser på byggnaderna idag. Litteraturstudier har även använts för  

att förankra arbetet i forskningsläge och lämpliga teorier.

 Uppgifter  har  hämtats  från  källor  på  internet.  Ansvariga  utgivare:  Luleå 

Kommun,  Norrbottenskuriren,  Norrbottens  Länsbibliotek,  Norrbottens 

Museum, Riksantikvarieämbetet, Svenska Kyrkan, Stockholms stadsmuseum, 

Sveriges Riksdag.

   Jag har gått igenom samtliga nummer av Tidskriften Arkitektur från 1967 och  

valt  att  läsa  artiklar  relaterade  till  nyckelorden: bostadspolitik,  byggnads-

industri,  idédebatt och  kyrkobyggnader.13 Jag har valt  att  studera  reklam för 

12 Thompson (1979)  s. 34-37
13 nyckelord delvis hämtade ur tidskriften Arkitekturs egen indelning av artiklar i 1967års innehållsförteckning
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byggmaterial  ur  ett  slumpvis  utvalt  nummer  (9/1967)  med  hjälp  av 

nyckelorden:  fasadmaterial och  tidsperspektiv. Läsningen  av  Tidskriften 

Arkitektur begränsas till nummer från 1967. Detta år får illustrera tiden strax 

efter  Luleå  Kyrkliga  samfällighets  godkännande  av  ritningarna,  strax  innan 

byggstart, för Mjölkuddskyrkan.

   En okulär besiktning vid Mjölkuddskyrkan har genomförts för att utforska 

fasadmaterialet och skapa en egen uppfattning om underhållsbehovet. 

   Muntliga källor har använts genom telefon- och mailkontakt med Svenska 

kyrkans personal i Luleå Stift. Möte med personal vid Luleå Stifts avdelning för 

fastighetsskötsel har genomförts vid Mjölkuddskyrkan.

  Mjölkuddskyrkans  ena arkitekt,  Gertrud  Edberg  från  MAF Arkitekter, 

återfanns  boende  i  Luleå  Kommun.  Brev  med  introduktion  till  ämnet 

skickades  först  och  därefter  genomfördes  intervju  (se  Bilaga  I).  Intervjun 

genomfördes i  en öppen,  kvalitativ  form med fokus på två huvudområden: 

utbildning-  och  yrkesliv  som  arkitekt,  Mjölkuddskyrkans  tillkomst  och 

underhåll14. 

1.10 Källkritik

Allmän kritik av valet av forskningsstrategi är att användning av olika typer av 

källor snabbt kan gå från att vara berikande till överväldigande. Min grund-

inställning  har  alltid  varit  att  det  inte existerar  några  källor  som  är  helt 

tillförlitliga och att det därför finns mängder av brister även i samtliga utvalda 

källor. Altenativet att inte använda några källor alls hade dock blivit fattigt.  

Urvalet av källor görs av uppsatsförfattare och forskare som färgas av sin egen 

bakgrund och förförståelse. Källorna i detta arbete har valts ut främst efter tips  

och tillgänglighet, inom ramen för en kandidatuppsats, vilket får efekten att 

fera tänkbara källor inte finns med i  arbetet.  Nedan följer källkritik  av de 

olika utvalda källorna indelade under egna rubriker. 

1.10.1 Arkivmaterial

När det gäller använt arkivmaterial är det främst artiklarna från dagstidningen 

Norrbottenskuriren som bör läsas med vetskapen om att rubriker, citat och 

ordval är starkt påverkat av skribentens önskan att väcka läsarens intresse.  

Tidningsartiklarna konkurrerar med många andra rubriker i en dagstidning. 

14 Lantz, Annika. Intervjumetodik 3. (omarb.) uppl., Lund : Studentlitteratur (2003)
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  Dokumentationen av Rudan 1215 är utförd av yrkeskunniga på Norrbottens 

Museum. Förslaget till  Vård- och underhållsplanen för Mjölkuddskyrkan är 

utfört  av  yrkesverksamma på Piteå  Museum i  samarbete  med arkitekt  Per 

Henrik  Nordberg.  Huvudansvarig  för  sammanställningen  är  bebyggelse-

antikvarie  Helena  Nilsson,  Piteå  Museum.  Arbetet  genomfördes  2002-2005 

med medel från kyrkoantikvarisk ersättning. 

1.10.2 Kurslitteratur och kursmaterial från 1960-tal

Urvalet  av  kurslitteratur  och  kursmaterial  från  1960-talet  har  skett  genom 

rådgivning  från  yrkesverksamma,  bibliotekspersonal  på  Luleå  Tekniska 

högskola och utifrån tillgänglighet.  Bernard Åhlgrens bok  Byggmaterial och  

byggvaror  -  Praktiskt  byggmaterial-  och  byggvaruteknik  för  skolor  och  

självstudier16 beskrivs  i  förordet  som  ”särskilt  anpassad  för  utbildning  av 

byggenas fackfolk vid yrkesskolor, fackskolor, tekniska gymnasier och andra 

tekniska  skolor  samt  studiecirklar”.  Frågan  är  hur  utbredd  upplagan  av 

Åhlgren och övrig kurslitteratur faktiskt varit på skolor och i hemutövning? 

 Utgivningsansvariga till  Bruk,  murning,  putsning (1966)17 är  fyra byggnads-

forskningsorganisationer  i  Danmark,  Finland,  Norge  och  Sverige. 

Förhoppningen är att litteraturen ska komma till användning för arkitekter, 

konstruktörer, byggnadsmyndigheter, entreprenörer, intresserade hantverkare  

och  teknisk  undervisning  på  olika  nivåer.  Byggnadsforsknings- 

organisationerna  som  är  ansvariga  för  denna  litteratur  har  en  intressant 

inställning till litteraturförteckning som yttrar sig i valet att inte ta med en 

litteraturförteckning eftersom listan blivit ”alltför lång och därför ohanterlig”. 

En teori är att boken i huvudsak bygger på muntliga källor och att dessa inte 

värderades lika högt men det kan såklart vara svårt att bekräfta.

   Utgivningsansvariga för serien Bygg18 är AB Byggmästarens Förlag AB och de 

som har fungerat som redaktionskommitté och sakkunniga rådgivare innehar 

bland annat titlarna arkitekt, civilingenjör, avdelningschef, konstruktionschef, 

projektchef,  forskningschef,  VD,  byggnadsentreprenör,   gatudirektör, 

riksbrandinspektör, överingenjör, rektor, lektor, tekn. dr. fil. mag. eller tekn. 

dr. professor (band 2, 7 och 8). De ämnen som är förbehållna de två kvinnliga 

15 Dnr.: 46-2010  Angående påbyggnad av IOGT-huset, Rudan 12 vid Köpmantorget, Storgatan 42 i Luleå, Arkitekthuset  
Monarken, Hans Walloschke, Luleå

16 Åhlgren, Bernard. Byggmaterial och byggvaror - Praktiskt byggmaterial- och byggvaruteknik för skolor och självstudier . 
Stockholm : Bernard Åhlgren och Läromedelsförlagen (1969)

17 Dührkop, Henry, Saretok, Vitold, Sneck, Tenho och Svendsen, Sven D.  Bruk, murning, putsning. Stockholm : Statens Råd 
för byggnadsforskning (1966) 

18 Bygg, Huvuddel 2, Materiallära. Wahlström, Bengt (red.) Stockholm: AB Byggmästarens Förlag (1968) 
Bygg, Bd 5, Huvuddel 7. Husbyggnadsplanering. Forsby, Lars (red.). Huvuddel 8. Samhällsplanering. Forsby, Lars (red.)  
Stockholm: AB Byggmästarens Förlag (1962) 
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skribenterna  är  ”Handelns  organisation  och  ytbehov”  och  ”Ombyggnad”, 

samtliga som bidragit med kunskap i Materiallära (band 2) är män.

  Elias Cornells tankar om tidens arkitektur i  Byggnadskonst eller bedräglig  

nytta (1962)19 var ursprungligen tänkt att fungera som jämförande litteratur till 

Lena Larssons Vill våra barn ärva våra ljusstakar.20 Tyvärr visade det sig, efter 

en månad i reservationskö och diverse påtryckningar, att Larssons bok fastnat 

hos Pajala biblioteks bokdoktor för lagning.  Cornell är en man som kort och 

gott fått den allomfattande titeln ”professor” i författarregistret från tidskriften 

Arkitektur  1967  års  innehållsförteckning  (Arkitektur  1967,  nr.  12,  bilaga 

”Innehållsförteckning 1967”).  Byggnadskonst eller bedräglig nytta  (1962) är en 

personlig, filosofisk och kritisk iakttagelse av tidens byggnation och arkitektur 

som utges i form av ett bildningsmaterial för Sverige Radio. Cornells tankar 

om människan och arkitekturen har tydliga infuenser av och nämner fera 

tongivande män från andra delen av 1800-talet som goda förebilder: William 

Morris, Patrick Geddes och Carl Larsson. 

1.10.3 Tidskriften Arkitektur

Det är  av största vikt att  fråga sig vilka som har fått  utrymme att  skriva i 

tidskriften Arkitektur. Förutom  att  tidskriften är skriven av och för en viss 

yrkesgrupp  och därmed är  exkluderande så  har  redaktionen och ansvariga 

utgivande  föreningar  (Svenska  arkitektföreningen  och  Stockholms 

Byggnadsförening)  avsagt  sig  allt  ansvar  för  texterna.  För  att  citera 

redaktionen ”I tidskriften gjorda uttalanden står för författarnas räkning och 

är endast om så anges att anse som uttryck för ståndpunktstagande av någon 

av  de  föreningar  som  utger  tidskriften”.21 I  författarregistret  från  1967  års 

innehållsförteckning  framgår  att  2  av  95  artikelförfattare  är  kvinnor.22 I 

stillbilder från filmen ”Arkitektfolk” skildras arbetet vid ett arkitektkontor där 

sammansättningen av människor  stämmer väl överens med statistiken från 

1967 års  förteckning av artikelförfattare: 2% kvinnor, 98% män. 23 Denna typ av 

källkritik  har  historiskt  sett  gärna  givits  titeln  ”genusperspektiv”  eller 

”kvinnokunskap” vilket kan tyckas märkligt när det gäller en granskning av 

vem som fått skriftligt utrymme, något som snarare bör ingå i ”källkritik”.

19 Cornell, Elias. Byggnadskonst eller bedräglig nytta. Stockholm : Sveriges Radio (1962)
20 Larsson, Lena. Vill våra barn ärva våra ljusstakar. Stockholm : Forum  (1970)
21 Tidskriften Arkitektur nr. 1, år 1967,s.1
22 Tidskriften Arkitektur nr. 12, år 1967, bilaga ”Innehållsförteckning 1967”
23 Ahnborg, Erik. Arkitekten och samhället.  Tidskriften Arkitektur nr. 1, år 1968 s. 2-3 
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1.10.4 Övrig litteratur

Folkhemmets byggande under mellan- och efterkrigstiden (Rudberg, 1992)24, Att 

bygga ett land (Caldenby, 1998)25, Att underhålla bostadsdrömmen – Kvaliteter  

och  möjligheter  i  ferbostadshus  1961-1975  (Reppen  och  Vidén,  2006)26 har 

samtliga utgivits av eller med bidrag från det som från 1 januari 2001 kallas 

Formas: FORskningsrådet för Miljö,  Areella näringar och Samhällsbyggande. 

Formas  är  ett  svenskt  forskningsråd  och  en  statlig  myndighet  under 

Miljödepartementet. Forskningsrådet hette tidigare Byggforskningsrådet och 

innan  dess  Statens  råd  för  byggnadsforskning  som är  sprunget  ur  Statens 

nämnd för byggnadsforskning. Under 1960-tal var rådet en myndighet med 

teknisk inriktning vars syfte var att rationalisera byggandet.

1.10.5 Internet

Källor på internet - var ska kritiken börja? Massiv misstänksamhet bör utövas 

vid användning av källor på internet, jag har valt att endast använda uppgifter  

där ansvarig utgivare är myndigheter eller välkända instanser så som bibliotek, 

dagspress och museum. 

1.10.6 Muntliga källor

Meningen med muntliga  källor  kan  ses  i  syskonen  Lilian  och  Yngve  Ryds 

forskning. Lillian Ryd har i sitt arbete med dokumentation av kvinnors villkor i  

norr använts sig nästan uteslutande av muntliga källor.27 Brodern Yngve Ryd 

hade hela sitt forskningsliv människor som sin främsta källa och ansåg att det 

med endast skriftliga källor blir ett ynkligt forskningsresultat.28 Personen som 

utför intervjun kan medvetet eller omedvetet styra intervjuobjektet mot olika 

svar beroende på hur frågorna utformas och sedan ställs. Det är viktigt att 

intervjuobjekten ges chans att granska det skriftliga resultatet, annat är inte 

etiskt försvarbart.

24 Rudberg, Eva. Folkhemmets byggande under mellan- och efterkrigstiden . Stockholm : STF (1992) 
25 Caldenby, Claes. De stora programmens tid. 1960-75 s. 142-169 i Att bygga ett land. Claes Caldenby (red.) Stockholm : 

Byggforskningsrådet (1998)
26 Reppen, Laila och Sonja Vidén. Att underhålla bostadsdrömmen – Kvaliteter och möjligheter i flerbostadshus 1961-1975 . 

Formas (2006)
27 Norrbottens Författare. Ansvarig utgivare: Maria Öhman, Norrbottens Länsbibliotek.  

http://www.norrbottensforfattare.se/indexForfattare.php?xnr=484f984d3eec8&rubrik=2 (hämtad 2015-05-12)
28 Norrbottens Författare. Ansvarig utgivare: Maria Öhman, Norrbottens Länsbibliotek.  

http://www.norrbottensforfattare.se/indexForfattare.php?xnr=4816c02c435fe (hämtad 2015-05-12)
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1.10.7 Okulär besiktning

Besiktningen  ska  på  inget  sätt  uppfattas  som komplett  utan  är  en  snabb 

genomgång av omfattningen av skador på Mjölkuddskyrkans fasad. 

 För  att  användas  som  underlag  för  åtgärder  krävs  noggrannare  under-

sökningar,  bilderna  visar  dock  tydliga  skador  och ger  en fingervisning  om 

problemen.

1.10.8 Fallstudie

Valet att kombinera alla dessa källor i  en fallstudie har försvarats av andra 

tidigare, inte minst Bengt Flyvbjerg som bland annat menar att forskaren når 

fördjupad kunskap om det problem som studeras genom att placera sig mitt i  

kontexten.  Det  som  attraherar  mig  med  Flyvbjergs  syn  på  fallstudier  är 

uppfattningen att det verkar främjande för lärandeprocessen och utvecklande 

för förmågan att göra upp med antaganden och teorier.29 Möjligheten att ha 

byggnaden aktuell för undersökning i min direkta närhet har varit avgörande 

för arbetet och min egen lärprocess.  

1.11 Begrepp

Rekordåren definieras med olika årtal i litteraturen,  de syftar dock på samma 

period  av  tillväxt  och  industrialisering  av  byggandet.  Det  bredare 

tidsperspektivet åsyftas i detta arbete, år 1961-1975. 30

Kramlor  är benämningen på det armeringsjärn som används för att förankra 

fasadmur  med  bakmur  i  en  skalmur.31 I  kurslitteratur  från  1960-talet 

förekommer ord med samma betydelse: bindare och trådbindare.32

Skalmur är en byggnadsteknisk term som beskriver en mur som består av två 

väggar: en fasadmur och en bakmur (se bild 2).33

Spjälkning avser frostskadade fasadtegel där tegelstenens yta sprängts loss helt 

eller  delvis.  Ordet  förekommer  fitigt  i  den  okulära  besiktningen  av 

Mjölkuddskyrkan (bilaga III).

1.12 Forskningsläge och litteratur

Inom kulturvård är de s.k. Rekordårens bebyggelse (se närmare tidsdefinition 

under ”1.9 Begrepp”) och värderingen av denna högaktuell. 2014 års mottagare 

av DIK:s stipendium ”Årets kulturuppsats”, Magnus Haglund, avhandlar i sin 

arbete  Kulturhistorisk  värdering  av  rekordårens  bebyggelse  genom  närmare 

29 Flyvbjerg, Bengt. ”Five misunderstandings about case-study research” I: Qualitative research Practice, (eds) Clive Seal, 
Giampetro Gobo, Jaber F. Gubrium and David Silverman. Sage, London and Thousand Oaks, CA, pp. 420-434

30 Caldenby (1998) s. 142-169
31 Magnusson Staaf, Björn (red.) Modernismens tegelfasader. Stockholm : Arkus (2011) s. 125
32 Dührkop, Saretok, Sneck och Svendsen (1966) s.219f
33 Magnusson Staaf (2011) s. 98
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studier  hur  bebyggelsen  presenteras  i  kulturmiljöprogram från Sveriges  två 

största städer, Göteborg och Stockholm.34

  Lisbeth Söderqvist har i sin avhandling undersökt Rekordårens ferfamiljshus 

genom fallstudier  för  att  gestalta  bakomliggande  politik,  planläggning  och 

estetik.35

   I Moderna kyrkor, refektioner kring ett övertaligt kulturarv (2010) diskuterar 

Clara Nyström utförsäljningen som sker av Svenska kyrkans moderna kyrkor 

med tre exempel från Norrbottens län.  Detta arbete har inledningsvis varit 

viktigt för min problemformulering.36

  Diskussioner om kyrkans värde som kulturarv pågår i forskningsprojektet 

”Gamla  kyrkor  –  nya  värden”  vid  Göteborgs  Universitet.  Projektet  ämnar 

undersöka ”bruk och förvaltning av kyrkobyggnader i ett förändrat samhälle” 

och har en utsatt tidsram från 2012 till 2015.37

   Under avdelningen arkitekturhistoria hittar vi Johan Örn som i ”Kyrkan som 

arkitektuppgift – ett perspektiv på efterkrigstidens kyrkliga kulturarv”  knyter 

an efterkrigstidens kyrkobyggnader med andra kategorier av byggnader från 

samma tidsperiod med motiveringen att  de likt  kultur-  och medborgarhus 

innehåller inte bara kyrkorum utan även foajeér, kontors-och konferensrum, 

arkiv och hörsalar.38 

  Sofia  Tjernström  beskriver  i  Keramik  i  arkitekturen arkitekturhistorien 

utifrån materialet tegel.39

  För att ge en bild av forskningsläget kring kyrkor i tegel bör nämnas att det 

inom  Göteborgs  stift  har  utförts  fera  undersökningar. Tegelkyrkorna  i 

undersökningarna är byggda 1815-1958, innan de s.k.  Rekordåren, och har  i  

huvudsak både stomme och eventuellt fasadmaterial i tegel. Flertalet kyrkor är 

uppförda av Adrian C. Peterson.40

34 DIK. Webbansvarig: Ingela Wettergrund. Tel.: 08-4662409
http://www.dik.se/nyheter/2014/nov/kulturhistorisk-vaerdering-av-rekordaarens-bebyggelse-prisad-som-aarets-

kulturuppsats-av-dik/ (hämtad 2015-02-15)
Haglund, Magnus. Kulturhistorisk värdering av Rekordårens bebyggelse (2014). Uppsats för kandidatexamen, 15hp. 

Institutionen för kulturvård, Göteborgs Universitet (pdf) 
35 Söderqvist, Lisbeth. Rekordår och miljonprogram : flerfamiljshus i stor skala - en fallstudiebaserad undersökning av  

politik, planläggning och estetik. Doktorsavhandling. Stockholms Universitet (1999)
36 Nyström, Clara. Moderna kyrkor, reflektioner kring ett övertaligt kulturarv (2010). Uppsats för kandidatexamen, 15hp. 

Institutionen för kulturvård, Göteborgs Universitet (pdf)
37 Göteborgs Universitet, Institutionen för Kulturvård, Forskning, RhiT, http://conservation.gu.se/forskning/rhit/gamla-

kyrkor, (hämtad 2015-02-23)
38 Örn, Johan. Kyrkan som arkitektuppgift – ett perspektiv på efterkrigstidens kyrkliga kulturarv, s.161-168 i De kyrkliga  

kulturarven : aktuell forskning och pedagogisk utveckling. Emilie Karlsmo, Jakob Lindblad, Henrik Widmark (red.) 
Uppsala (2014) 

39 Tjernström, Sofia. Keramik i arkitekturen. Stockholm : Byggförlaget (2003)
40 Andersson, Elisabeth. Fuktproblematik i oputsade sten- och tegelkyrkor i Göteborgs stift. Projektrapport (2010)  

Göteborgs stift skriftserie 2010:4 (pdf). Balksten, Kristin, Lange, Johanna och Lindholm, Martin. Fuktproblem i salt- och  
frostskadat tegelmurverk. Göteborgs stifts skriftserie 2014: 01 (pdf)
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  Pär  Meiling  har  i  sin  avhandling  från  2010  utvecklat  en  metod  för 

dokumentation och underhållsplanering av  ferbostadshus från Rekordåren. 

Här tar Meiling upp fallstudier från Göteborg och vikten av konservering och 

underhåll av fasader på moderna ferbostadshus byggda i Hjällbo 1968-69 och 

Landala  1972.  Metoden  (DoMap)  bygger  på  okulär  undersökning,  mätbara 

såväl  som  icke  mätbara.  Tekniker  för  mätning  av  luftförorening  och  för 

materialanalys är inkluderade. Meiling betonar att metoden är relevant för att 

identifiera  byggnaders  karaktärsvärden.  Den  samlade  informationen  från 

undersökningarna integreras i GIS för analys, tolkning och planering av vård- 

och underhåll.41

 Riksantikvarieämbetet  utgav  1990-1998  Nya svenska  kyrkor  I-III.  Dessa  tre 

band är resultatet av en inventering av Götalands, Svealands och Norrlands 

nya  kyrkor,  byggda  1920-  1984.  Varje  kyrka  tillägnas  en  kort  presentation 

innehållande bild från exteriör- och interiör, kort beskrivning av konstruktion 

och form samt planöversikt där sådan varit tillgänglig.  Boken har nyttjats i 

denna uppsats för att kartlägga kyrkorna från 1960-70-talet i Luleå tätort. 42 

  Kyrkan bygger vidare (1974) är en krönika utgiven av Kyrkofrämjandet och 

bör ses som ett försök att sammanfatta arbetet med de många nya kyrkor i ord 

och  bild.  Redaktör  Lars  Ridderstedt  beskrivs  som en  kyrkobyggnadsexpert 

utöver  sitt  ämbete  som  präst.  I  detta  arbete  har  boken  bidragit  med 

information  om  kyrkans  roll  i  samhället  och  synen  på  den  nya  kyrko-

arkitekturen.43

 Modernismens  tegelfasader  är  ett  resultat  av  forsknings-  och 

utvecklingsprojektet  ”Korrosionsskador  i  tegelfasader  –  värdering  och 

åtgärder”.  Boken ger en historisk bakgrund till  modern tegelarkitektur  och 

beskriver  den  svenska  tegelindustrins  historia.  Fokus  ligger  sedan  på 

skadebilden  rostsprängning, orsakad av  kramlor  och  armering  i  skalmurar. 

Boken har till betydande del använts som referensmaterial till litteratur från 

1960-talet, i huvudsak i kap. 3 som beskriver tillverkningprocess, byggteknik 

och konsekvenserna av dessa.44 

41 Meiling, Pär. Documentation and maintenance planning model - DoMaP : a response to the need for conservation and  
long-term maintenance of façades of modern multi-apartment buildings : based on case studies in Göteborg in Sweden . 
Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis (2010) 

42 Hållén, Agneta. Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm (1998)
43 Ridderstedt, Lars (red.). Kyrkan bygger vidare. Stockholm : Kyrkofrämjandet (1974)
44 Magnusson Staaf, Björn (red.) Modernismens tegelfasader. Stockholm : Arkus (2011)
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2. Historik : Rekordårens bebyggelse

Detta avsnitt har sin utgångspunkt i de byggnadsår som är aktuella i examens-

arbetet  med  vetskap  om att  samhällsförändringarna  som sker  då  påbörjas 

långt  tidigare.  I  detta  avsnitt  presenteras  Rekordårens  bebyggelse  ur  ett 

politiskt  perspektiv  med  fokus  på  bostadspolitik  och  byggnads-

industrialisering.  För  att  visa  på  inställningen  till  Rekordårens  bebyggelse 

följer  litterära  exempel  på  värdering  från  1962,  1992  och  2006.  Avsnittet 

avslutas med en beskrivning kyrkoarkitekturens villkor och formspråk samt 

vilken lagstiftning som gäller för kyrkor uppförda efter år 1939.

2.1 Bostadspolitiken

Det låg en medveten bostadspolitik bakom Rekordåren, bostadsbristen skulle 

lösas samtidigt som bostadsstandarden skulle höjas.45 Ursprunget till bostads-

politiken var socialpolitiken och dess kamp mot trångboddheten. Målet för 

den nya  bostadspolitiken  sammanfattas  i  en artikel  i  Tidskiften Arkitektur 

nr.9, år 1967 av Göte Svenson som en fråga om demokrati. Hela befolkningen 

skulle  ha  rätt  till  sunda,  rymliga  och  välutrustade  bostäder  till  en  rimlig 

kostnad.  Bostadsbyggnadsutredningens betänkande ”Höjd bostadsstandard” 

rekommenderade en ökning av antalet fullgoda lägenheter i bostadsbeståndet 

med 1,5 miljon under åren 1960-1975 för att nå jämvikt på bostadsmarknaden. 

Statsverkspropositionen 1966 fastslog att 1 miljon lägenheter skulle byggas och  

färdigställas  1964-1975,  resterande  ökning  av  bostadsbeståndet  skulle  ske 

genom  upprustning  av  befintliga  bostäder.  Orter  med  växande  näringsliv 

skulle ha företräde till resurserna och för att uppnå målet nämns snabbare 

industrialisering  av  byggandet  och  ökad typisering  vilket  ansågs  kunna  ge 

längre tillverkningsserier och snabbare produktion. Svenson avslutar med att 

skriva  att  texten  inte  tar  upp  efekterna  av  byggnadsrationaliseringen  på 

miljöskapandet.46

  En enorm ekonomisk expansion med tillhörande arbetskraftsbrist gjorde att 

människor  lockades  från  glesbygd  och  andra  länder till  industriorterna. 

Urbaniseringen ledde till  ett  stort  bostadsbehov.  För  att  möta  detta  behov 

nämner  Caldenby  en  rad  politiska  verktyg.  1960  bildades  Statens  råd  för 

byggnadsforskning  som  arbetade  för  att  tekniskt  rationalisera  byggandet. 

Bostadsstyrelsen  låneregler,  Planverkets  normer  och  Byggnadsstyrelsens 

projektanvisningar bidrog också till  en rationalisering av byggindustrin och 

byggandet.  Stadskärnan  byggdes  i  många  fall  om  genom  rivning  av  äldre 

45 Reppen, Laila och Sonja Vidén. Att underhålla bostadsdrömmen – Kvaliteter och möjligheter i flerbostadshus 1961-1975 . 

Formas (2006) s.11
46 Svenson, Göte. Bostadspolitikens mål och medel. Tidskriften Arkitektur nr.9, år 1967 s.521-530

13



bostadsbebyggelse  och småindustrier,  tillkom gjorde  kontorsbyggnader  och 

detaljhandel. Även statlig administration, bibliotek, skolor, sjukhus och andra 

institutioner gavs nya lokaler.47

2.2 Byggnadsindustrialiseringen

1967  stod  byggnadsindustrin  inför  ett  starkt  ökat  industriellt  byggande.  I 

varsin  artikel  ur  Tidskriften  Arkitektur  nr.6,  1967  diskuterar  två  herrar 

fördelar  och  nackdelar  med  det  nya  sättet  att  bygga.  Olsson  kritiserar 

byggnadsindustrin för att vara orationell och inefektiv, och menar att antalet 

arbetare per produktionsenhet är för stort. Samtidigt konstaterar Olsson att 

det industrialiserade byggandet år 1967 endast i undantagsfall är ekonomiskt 

konkurrenskraftigt. Rollen som arkitekt förändrades genom att varje uppgift 

måste sättas i relation till sociala och ekonomiska förutsättningar på grund av 

en  politisk  utveckling  i  Sverige  som  inneburit  en  större  samhällelig 

solidaritet.48 

 Cederwall  är  i  sin  artikel  odelat  positiv  till  utvecklingen  inom 

byggnadsindustrin.  Målet  var  att  få  byggprocessen  att  likna  en  ”normal 

industriell tillverkning”. Artikeln är till bredden fylld med begrepp och ord 

starkt förknippade med den tillväxtekonomi som än idag präglar vår samtid:  

planering,  kontinuitet,  upprepning,  standardisering,  prefabrikation, 

mekanisering,  metodutveckling,  genomtänkt  organisation,  arbetskrafts-

besparing, måttnoggrannhet, enhetlighet, höjd produktivitet. Cederwall anger 

en  rad  åtgärder  för  att  utveckla  en  efektivare  byggnadsindustri. 

Byggnadsbestämmelserna bör vara enhetliga och inte variera från ort till ort, 

arkitekten bör lära sig tänka produktionsvänligt men tillägger  generöst att  

”också  inom ramen  för  ett  rationellt  och  ekonomiskt  sätt  kommer  finnas 

utrymme för fantasi”.49

  Arkitekt Edberg bekräftar att tänket: ”Form follows function” gällde, utbildad 

av lärare och professorer tongivande från och med 1930-talets funktionalism; 

lärare  i  stadsbyggnad  Uno  Åhrén,  arkitekturprofessor  Eskil  Sundahl  och 

assistent Gunnar Henriksson och Nils Ahrbom. Professor i arkitekturhistoria 

och lärare i trädgårdskonst var Erik Lundberg. Eleverna fick utbildning i hela 

arkitekturhistorien  och  dess  formspråk,  inte  bara  funktionalismen. 

Arkitektutbildningen  under  1950-talet  innehöll  även  mycket  byggnads-

konstruktion och 2 månader byggpraktik varje sommar. Edberg vittnar om 

hårda arbetsvillkor för byggarbetarna.50

47 Caldenby (1998) s.143-160
48 Olsson, Per-Olof. Byggnadsindustrins förvandling. Tidskriften Arkitektur nr. 6, år 1967 s. 286
49 Cederwall, Gustav. Byggindustrialiseringsutredningen. Tidskriften Arkitektur nr. 6, år 1967 s. 288- 290 
50 Informant 5. Gertrud Edberg, arkitekt. Intervju 2015-05-13
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2.3 Värderingen av bebyggelsen

Cornell  skrev 1962  ett  utbildningsmaterial  för  Sveriges  Radio  med syfte  att 

väcka  debatt  kring  den moderna  arkitekturen.  Det  fanns  ett  stort  allmänt 

intresse för arkitektur som Cornell  trodde berodde på att man dag för dag, 

med  blotta  ögat,  såg  hur  stad  och  landsbygd  förändrades. 51 All  logik, 

vetenskap,  teknisk  data  och  utredningar  hade  dessvärre  gjort  arkitekturen 

fantasilös och fattig52 och den grupp människor som planerade och byggde 

samhället hade slutat tänka på människans behov i sin egen tillvaro. 53 Rätt 

fokus skulle vara människans förutsättningar, inte materialens. Uppmaningen 

till  arkitekterna  var  att  att  visa  på beständiga  värden,  inte  de amerikanska 

sättet att köpa, slita och slänga!54 Beskrivningen av förortens byggnader är i 

skriften  inte  blid.  Cornell  kallar  dem  bland  annat  oregerliga,  jättelika, 

karaktärslösa betongproppar, klossar, neurosfabriker, världens hållbaraste och 

nyaste  ruiner,  dessutom är  det  ”mer ett  tecken på  mänsklig  förnedring  än 

människans  utveckling  och  framsteg”.55 Det  yrkesfolk  som  påstod  att 

människan anpassar sig till den nya arkitekturen hade Cornell inte mycket till 

övers för och han förfasades över ivern att vädra ut fördomar och baciller. 56

   Rudberg avhandlar 1992 bebyggelsen tillkommen under mellan- och 

efterkrigstid, före rekordårens bebyggelse. Förutom att författaren använder 

ordet ”brutalism” för att beskriva efterföljande arkitektur står också att läsa: 

Så gick folkhemmets lågmält, småskaliga, beprövade bebyggelse 

över i 1960- och 1970-talens storskalighet med kortsiktiga 

fördelar och långsiktig ovisshet (Rudberg, 1992)57

Reppen  och  Vidén  lyfter  fram  de  kulturhistoriska  värden  som  finns  i 

Rekordårens ferbostadshus och områden från 1961-1975, och framhåller vikten 

av att ta hand om byggnaderna på ett sätt som inte förvanskar dessa värden. I 

inledningen kallas dock Rekordårens bebyggelse för en stor del av det något 

negativt laddade ordet ”underhållsberg”58.

51 Cornell, Elias. Byggnadskonst eller bedräglig nytta. Stockholm : Sveriges Radio (1962) s.23
52 Ibid s.9
53 Ibid s.7
54 Ibid s.22
55 Ibid s.23f
56 Ibid s.87f
57 Rudberg (1992) s.82
58 Reppen och Vidén (2006)
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2.4 Kyrkoarkitekturen

Bostadsförorterna sågs som små byar med tillräckligt många boende för ett 

lokalt  centrum  med  skola  och  bibliotek.59 Utbyggnaden  av  förorter  till 

industriorterna  ledde  även  till  ett  intensivt  småkyrkobyggande,  hela  227 

kyrkor under 1960-talet.60 Svenska kyrkan såg det som sin uppgift att ordna 

nya  samlingspunkter  i  form  av  kyrkobyggnader  för  sina  infyttade 

medlemmar.  Den moderna kyrkan beskrevs som ett centrum för arbete och 

gemenskap,  kyrkorummet  kompletteras  med  lokaler  för  undervisning, 

studiecirklar  och  olika  gemenskapsformer.61 Ett  tidigt  exempel  från  Luleå-

området på kyrkans viktiga funktion som samlingspunkt finns i världsarvet 

kyrkbyn i Gammelstad.62

  1960-talets arkitekter slets mellan rationell produktion med totalentreprenad 

och större konstnärliga möjligheter med kyrkobyggnader.63 Detta bekräftas av 

Svenson  i  Tidskriften  Arkitektur  9/1967  med  konstaterandet  att  trots 

industrialiseringen  av  byggandet  kommer  det  för  den  arkitekt  som  har 

ambitioner åt det monumentala hållet alltid att finnas en marknad.64  

  Inom kyrkoarkitekturen slog funktionalismen igenom först med 1960-talet. 

Med modern och utåtriktad arkitektur markerades kyrkans plats i stadslivet.65 

Den moderna  byggtekniken  nämns  som en av  den nya  kyrkoarkitekturens 

viktigast  förutsättningar,  de  nya  betongkyrkorna  sågs  som  ett  revolution-

erande  stilbrott.66 Arkitektur  nr  4/1967  har  temat  kyrkoarkitektur  och 

presenterar  i  detta  nummer  av  tidskriften  ett  antal  nybyggda  kyrkor.  I 

inledningens  kyrkligbyggliga  betraktelser,  kallar  Segerstad  af  Hård  kyrko-

arkitekturen  för  vresig.  En  arkitektur  som ställer  helt  andra  krav  än  folk-

hemmets byggande. Segerstad af Hård beskriver hur de moderna kyrkornas 

avsteg  från  kyrklig  byggnadstradition  bör  ses  som en  styrka,  de  till  synes 

anspråkslösa tegelbyggnaderna som ”talar saktmodigt” visar kraft och beslut-

samhet i en andligt splittrad tid.67

 Per-Olof  Olsson  menar  även  han,  i  efterföljande  artikel,  att  det  är  stor 

skillnad mellan ”välfärdsamhällets nyttobyggnader och dess gudshus”. Olsson 

59 Reppen och Vidén (2006) s. 12
60 Ridderstedt, Lars (red.). Kyrkan bygger vidare. Stockholm : Kyrkofrämjandet (1974) s. 191
61 Ridderstedt, Lars. Vår tids kyrkor i Bygg, Bd 5, Huvuddel 7, Huvuddel 8, Husbyggnadsplanering. Forsby, Lars (red.)  

Samhällsplanering. Forsby, Lars (red.). Stockholm: AB Byggmästarens Förlag (1962) s. 388
62 Domeij, Pär, Nyström, Jan-Olov och Nyström, Maurits. Kyrkstaden, Luleå, Gammelstad. Skellefteå : Norma (1999)
63 Caldenby  (1998) s. 144
64 Svenson, Göte. Bostadspolitikens mål och medel. Tidskriften Arkitektur nr.9, år 1967.  s. 521-530 
65 Hållén (1998) s. 197
66 Rappe, Axel. Nytänkande i kyrkoarkitekturen s. 99-108 i Kyrkan bygger vidare. Ridderstedt, Lars (red.) Stockholm : 

Kyrkofrämjandet (1974) s. 100f 
67 Segerstad af Hård, Ulf. Kyrkobyggliga betraktelser. Tidskriften Arkitektur nr. 4, årgång 1967.  s. 160f
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hyllar kyrkan i Klippan som ett exempel på hur modern byggnadsteknik kan 

nyttjas i kyrkoarkitekturen och kritiserar samtidigt de arkitekter, byggherrar 

och  yrkesverksamma  inom  byggnadsindustrin  som  uppvisar  en  utpräglad 

ovilja att acceptera moderna material och byggnadstekniker.68

  Redan 1962 håller Anna Wohlfahrt ett föredrag vid en kyrkobyggnadskurs 

om hur den svårbegripliga nya byggnadskonsten till slut kan bli både äkta och 

trygg:

Visst är det så, att mycket av det nya inom byggnadskonsten 

tycks obegripligt. Men vi måste försöka förstå, att varje tid har 

sitt språk, sina uttrycksformer och att kyrkobyggarna för 50 år se

´n och 100 år se´n såg med andra ögon på uppgiften än de gör 

idag. Var tid måste få säga sitt, om utvecklingen skall kunna gå 

vidare, och även det för oss nya och först svårbegripliga kan efter 

en tid, om det är äkta och riktigt, bli tryggt och självklart och 

tala till både hjärta och hjärna, bli till ett igenkännande69 

(Wohlfahrt, 1974)

Kyrkobyggandet under efterkrigstid utgjorde en tillfyktsort för de arkitekter 

som  ville  ha  fria  tyglar  för  gestaltningsförmåga  och  fantasi.  Det  var  en 

krävande  uppgift  att  skapa  en  byggnad  som  fungerade  både  funktionellt,  

andligt och estetiskt,70 något arkitekt Gertrud Edberg intygar. Efter 8 år med 

institutionsbyggnader som uppdrag lockade den utmaning som arbetet med 

en ny stadsdelskyrka innebar.71

2.5 Lagskydd för kyrkor uppförda efter år 1939

Det kyrkliga kulturarvet skyddas av Lagen (1988:950) om kulturminnen mm, 

även kallad Kulturminneslagen (KML).72

     4:e kapitlet i Kulturminneslagen avhandlar kyrkliga kulturminnen:

”1  §  Kulturhistoriska  värden  i  kyrkobyggnader,  kyrkotomter,  kyrkliga 

inventarier och begravningsplatser är skyddade enligt bestämmelserna i detta 

kapitel”. Kyrkobyggnader uppförda före 1939 omfattas alltid av 4 kap. Kultur-

minneslagen  3  §,  kyrkobyggnader  efter  1939  skyddas  inte  automatiskt  av 

68 Olsson, Per-Olof. Kyrkan i klippan. Tidskriften Arkitektur nr. 4, årgång 1967 s. 162f
69 Wohlfahrt, Anna. Kyrka skall byggas s. 11-14 i Kyrkan bygger vidare, Ridderstedt, Lars (red.) Stockholm : Kyrkofrämjandet 

(1974) s. 14
70 Hållén (1998) s. 197
71 Informant 5. Gertrud Edberg, arkitekt. Intervju 2015-05-13
72 Svensk författningssamling, Kulturmiljölag (1988:950), 4 kap. Kyrkliga kulturminnen. Sveriges Riksdag. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-
1988-950/#K4 (hämtad 2015-02-15)
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Kulturminneslagen  om  inte  länsstyrelsen  beslutar  att  kyrkobyggnaden  är 

skyddsvärd enligt 4 kap. Kulturminneslagen 4 §. Lagtexten 3§ och 4 § lyder:

3 § Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit 

före  utgången  av  år  1939  får  inte  på  något  väsentligt  sätt  ändras  utan 

tillstånd av länsstyrelsen.

I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, fyttning eller 

ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring av dess exteriör 

och interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt 

för ändring av dess färgsättning.

I fråga om en kyrkotomt krävs alltid tillstånd för utvidgning av tomten samt 

för uppförande eller väsentlig ändring av byggnader, murar, portaler eller 

andra fasta anordningar på tomten.

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn 

till  de  förhållanden  som  föranleder  ändringen.  Villkoren  får  avse  hur 

ändringen  skall  utföras  samt  den  dokumentation  som  behövs.  Lag 

(1995:560).

4 § Om länsstyrelsen beslutar det, ska 3 § om tillståndsprövning tillämpas 

också i fråga om en kyrkobyggnad eller en kyrkotomt som har tillkommit 

efter utgången av år 1939 och som har ett högt kulturhistoriskt värde.  Lag 

(2013:548).

Under 16 § 4kap. Kulturminneslagen (tillkommen 1999) beskrivs möjligheten 

att  få kyrkoantikvarisk  ersättning från staten för kostnader i  samband med 

vård- och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Ersättningen täcker endast 

delvis  kostnaderna  vid  renovering,  restaurering  och  underhåll,  och  gäller 

endast de kyrkor som skyddas av kulturminneslagen. Församlingen är ansvarig 

för att söka ersättning för att genomföra en åtgärd. Kyrkostyrelsen beslutar om 

fördelning av ersättningen och redovisar resultat till regeringen. 2013 uppgick 

Svenska  kyrkans  årliga  användning  av  kyrkoantikvarisk  ersättning  till  536 

miljoner kronor.73  

73 Svenska Kyrkans Årsredovisning 2013. 
http://www.svenskakyrkan.se/ekonomiochfinansSK13464_skv_ar_13_svensk_web.pdf, s.53 (hämtad 2015-02-16) 
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3. Undersökning : Tegelfasader 1960-tal

För att  få en uppfattning om vilka skador som kan uppstå över tid på just 

tegelfasader  beskrivs  tillverkningsprocessen  av  tegel,  byggnadsteknik  för 

skalmurar  och  vanliga  skadebilder  för  fasadtegel.  Exempel  ges  på  hur 

underhållsbehovet  idag  kan  se  ut  i  stort  för  byggnader  med  fasadtegel 

uppförda  på  1960-talet.  Några  exempel  ges  även  på  åtgärder  som  gjorts  

tidigare  och med vilket  resultat. Avsnittet  avslutas  med en  beskrivning av 

dåtidens syn på en byggnads livslängd, materialval, vilka fasadmaterial som 

fanns att tillgå och hur dessa framställdes i reklamen. 

3.1 Tillverkningsteknik tegel

Tegel är ett keramiskt material uppbyggt av lera. Det bearbetas och formas i 

rumstemperatur, och bränns vid hög temperatur för att få sin slutgiltiga form, 

i  stort  samma  princip  nu  som  för  5000  år  sedan.  Tegel  framställs  av  ett 

lättillgängligt råmaterial och med en enkel metod. 

  Fram till 1960-talets moderna fabriker med stor kapacitet hade tillverkningen 

av tegel varit av hantverkskaraktär74. Under 1960-talet användes strykning för 

hand endast i  sällsynta fall  och då endast för att framställa fasadtegel med 

”hantverklig  prägel”.  Tegelstenarna  formades  i  huvudsak  maskinellt  i 

strängpressar75.  Strängpress  används än idag i modern tillverkning av tegel. 

Leran matas kontinuerligt ut genom en press i en sträng och kapas av i avsedd 

storlek och ges eventuell ytbehandling. Bränningen sker i tunnelugn, teglet 

passerar genom en tunnel under långsam temperatur-höjning.76 Tillverkning 

av  håltegel  går  att  göra  på  detta  sätt,  håltegel  gav  fördelar  så  som bättre  

isoleringsegenskaper och en lägre vikt jämfört  med massivt  tegel.  Fördelen 

med tunnelugnen var även att personalen slapp stapla tegel in och ut ur en 

ringugn. Teglet blev jämt bränt med mer exakt format som resultat och detta  

gav i sin tur lägre produktionsspill.77  

      På grund av i huvudsak förändrad användning av tegel, från stommaterial 

till klimatskydd och ökad tillverkningskapacitet med strängpress och tunnel-

ugn finns inte många tegelbruk i Sverige kvar.78 

74 Burström, Per Gunnar. Keramiska material s. 335-362 i Byggnadsmaterial. Burström, Per Gunnar. Lund : Studentlitteratur 
(2001) s. 335-362

75 Dührkop, Saretok, Sneck och Svendsen (1966) s. 91
76 Burström (2001) s. 335-362
77 Magnusson Staaf (2011) s. 45f
78 Burström (2001) s. 335-362
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3.2 Byggnadsteknikens utveckling

Förhållandet  mellan  produktionen  av  murtegel  och  fasadtegel  visar  på  ett 

skifte i både tillverknings- och byggnadsteknik: 1944 tillverkades 320 miljoner 

murtegel och 30 miljoner fasadtegel, 1968 tillverkades 81 miljoner murtegel 

och  230  miljoner  fasadtegel.79 Detta  berodde  på  en  byggnadsteknisk 

förändring  med  nya  murtyper  där  tegel  användes  mer  och  mer  som  ett 

renodlat  fasadskikt.80 Omkring  en  tredjedel  av  rekordårens  hus  har  en 

skalmur där tegel används som ren fasadbeklädnad.81 

  Massiva tegelkonstruktioner, fullmurar, ersattes från 1930-talet av skalmurar 

där  både  bakmur  och  fasadmur  bestod  av  tegel.  På  1950-talet  började 

skalmurarna bestå av en bakmur i gjuten betong och en fasadmur av tegel.  

1960-tal tillkom ytterligare en variant där fasadmuren i tegel hade en bakmur 

med en stomme av träreglar.

   En skalmur består av två separata väggar, en inre som är bärande och en 

yttre som fungerar som ett skyddande klimatskal (se bild 2). Ett  utrymme, 

spalt,  mellan  den  inre  och  den  yttre  väggen  bryter  kapillärsugningen. 

Skalmursprincipen innebär att den yttre väggen inte får transportera fukt till 

den  inre.  Regnvatten  måste  stoppas  av  skalmuren,  det  är  nödvändigt  att 

denna har väl fyllda fogar och är oskadd för att undvika fuktskador i den inre,  

bärande väggen.82 

Bild 2: Skalmursvägg. Fig. 8.01, Dührkop, Saretok, Sneck och Svendsen (1966) s. 219 

Tillägg: förklarande ord och pil. Fredrika Björk, 2015

79 Magnusson Staf (2011) s. 74
80 Ibid s. 94
81 Reppen och Vidén (2006) s. 40
82 Dührkop, Saretok, Sneck och Svendsen (1966) s. 218f
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Mellanrummet  mellan  skalmur  och  bakmur  fylldes  ofta  med  värme-

isoleringsmaterial,  mineralull,  cellplast  eller  korn  av  lätta  stommaterial. 

Tegelskalet betraktades då som en kallmur och de ingående materialen (tegel 

och  bruk)  valdes  med  tanke  på  ökade  frostpåkänningar.83 Armeringsjärn 

användes  främst   för  horisontalarmering  över  och  under  dörr-  och 

fönsteröppningar.84 Förbindelsen mellan de bägge murarna kunde ske genom 

inmurning av armering, s.k. trådbindare: 5mm tjocka, med olika former och i 

olika  material  t.ex.   förzinkad  ståltråd,  syrafast  stål,  koppar,  plastbelagd 

ståltråd och även av endast plast! Beständighetskrav avgjorde vilken typ av 

bindare som murades in i liggfogarna. Exempelvis vart tredje, färde skift med 

en halvmeters avstånd horisontellt, jämnt fördelade över väggytan. Normen 

var  3-8st/m2,  efter  stenens  dimensioner  och  belastning  på  skalmur.85 

Cementhaltigt  bruk  ansågs  förbättra  förankring  och  ge  korrosionsskydd 

mellan armeringsjärn och murbruk.86 

3.3 Skadebilder

I  kurslitteratur  från  1960-tal  anges  att  det  angående  skador  på  puts  och 

murverk  är  ”svårt  att  bygga ett  hus så  att  det  med säkerhet  kan beräknas 

uppfylla alla krav som ställts vid projektering”.87 Skadebilden för en tegelfasad 

kan vara komplex och består av olika faktorer som påverkar varandra. Nedan 

följer  en  beskrivning  av  allmänna  egenskaper  hos  tegel  som  påverkar 

skadebilden för att sedan sätta fokus på problemområdet frost och rost.

Tegel  är  kraftigt  kapillärsugande  och  tar  upp  vatten  vid  regn  och  annan 

kontakt  med vatten exempelvis  vid murning (från bruk till  sten).  Tegel  är 

beständigt mot kemiska angrepp förutom syror.  Saltutslag sker i  huvudsak 

genom att det förekommer salt i leran. Salt kan bildas genom reaktion mellan 

ämnen i leran och omgivande atmosfär, vid bränning, komma från murbruk 

eller  genom en reaktion mellan ämnen i  murbruk och tegel.88 Kalla  tegel-

väggar kan få en påväxt av lava och alger.89  Karbonatisering av fogbruket kan 

83 Dührkop, Saretok, Sneck och Svendsen (1966) s. 218f
84 Magnusson Staf (2011) s. 124f
85 Dührkop, Saretok, Sneck och Svendsen (1966) s. 218f
86 Dührkop, Saretok, Sneck och Svendsen (1966) s. 212, Magnusson Staf (2011) s. 124f 
87 Dührkop, Saretok, Sneck och Svendsen (1966) s. 371
88 Burström (2001) s. 335-362
89 Stockholms Stadsmuseum. Moderna fasadmaterial. Stockholm : Stockholms stadsmuseum (2007)

http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/Grid.fwx?
archiveId=5000&search=(IPTC187%20contains(SSMB_0026256_01_))  (hämtad 2015-02-16) s. 8
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ske, det betyder att koldioxid i luften reagerar med kalciumhydroxid i bruket 

vilket kan göra att fogarna sväller och ytorna på fasadteglet kan spjälkas loss. 90

3.3.1 Frost- och rostsprängningar

En viktigt kvalitetsbestämmande faktor för fasadtegel anges i  Bruk, murning,  

putsning från 1966 vara bränningstemperaturen.91 Skillnaden mellan stenarna i 

bränningsgrad delas på 1960-talet in i: halvbrända (lättbrända), normalbrända, 

hårdbrända  och  klinkerbrända  tegel.  Tillverkaren  bestämde  lämplig 

bränningstemperatur efter teglets destination.  När det gäller just fasadtegel 

nämns frostbeständighet som en viktig egenskap.  Tyvärr saknades kunskap 

om sönderfrysningsmekanismen förutom ”allmänt erkända kriterier” så som 

pordiameter och högbränningsgrad.92 Det har visat sig att ju hårdare ett tegel 

är bränt desto större frostbeständighet. Detta har att göra med att en högre 

bränningstemperatur  medför  större porer,  därmed finns plats  i  porerna för 

den volymökning som sker när vatten fryser till is. Laboratorietester där teglet 

efter tre dygns vattenlagring utsätts för ömsom nedfrysning till -15°C, ömsom 

upptining  i  ca 25  omgångar  utfördes  ibland för  att  få  en fingervisning  om 

teglets frostresistens.93 

    Efekten av ett fukttillstånd över kritisk vattenmättnadsgrad i tegelstenens 

yta  kan  ge  avsprängning av  tunna eller  tjocka  skivor  och  sprickbildning  i 

tegelstenen.  Om  det  istället  är  fuktmättnad  i  stora  delar  av  stenen  kan 

efekten bli fullständigt sönderfall.94  

  Rostsprängning  är  i  likhet  med  frostsprängning  en  fråga  om  fukt  och 

volymökning. Järn ökar i volym 2 till 4 ggr vid korrosion. Vanligen syns först 

en liten spricka mellan fog och tegelyta, sprickan växer, än mer vatten tränger 

in och så småningom kan fogen tryckas ut. Inträngningen av vatten medför en  

ökad risk för frostsprängning och fuktskador i innanförliggande isolering och 

bakmur. Horisontell armering kan spränga loss enskilda tegelstenar och om 

det vill  sig  riktigt  illa,  delar av murverket.  Om fukten når  kramlorna som 

håller  ihop  fasadmur och bakmur,  expanderar  dessa och kan spränga  loss 

delar av fasaden. Korrosionshastigheten beror på relativ luftfuktighet (RF) och 

temperatur,  d.v.s.  aktuell  fukthalt  och  maximal  fukthalt  i  luften  vid  den 

aktuella  temperaturen.  Vid  RF  mindre  än  65%  uppstår  som  regel  ingen 

korrosion, mellan 65-85% sker korrosion och mellan 85-95% ökar korrosions-

90 Meiling (2010) s. 61
91 Dührkop, Saretok, Sneck och Svendsen (1966) s. 92f
92 Ibid
93 Bygg, Huvuddel 2, Materiallära. Wahlström, Bengt (red.) Stockholm: AB Byggmästarens Förlag (1968) s. 171f
94 Burström (2001) s. 335-362
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takten dramatiskt.  Lokala förhållanden, mikroklimatet, är därför avgörande 

för skadebilden och korrosionshastigheten.95

  Inledningsvis  ges  kramlorna  ett  skydd  mot  korrosion  genom  att  de  är 

inmurade  i  murbruket  men  efterhand  karbonatiseras  bruket  och  den 

korrosionshämmande efekten uteblir. Förloppet vid karbonatisering sker från 

ytan och inåt i murbruket. Idag bör vi räkna med att alla bruksfogar från 1930-

1975 är karbonatiserade vilket betyder att skyddet mot korrosion försvunnit 

och skadebilden främst påverkas av klimatet, RF och temperatur.96 

Rostsprängning  främjar  frostsprängning  och  det  motsatta.  Sprickorna  som 

bildas av rostsprängning gör att vatten kan komma in i murverket som gör att 

risken för vattenmättnad och frostsprängning ökar  då temperaturen växlar 

mellan  över  och  under  nollpunkt. Vid frostsprängning kan  delar  av  teglet 

spjälkas  loss  vilket  gör  att  vatten kan ta  sig  in  till  armeringen och orsaka 

rostsprängning.

3.4 Underhållsbehov och åtgärder

Trots att fasadmaterialen beskrivs av producenterna som underhållsfria och 

beständiga  1967  uppstår  givetvis  ett  behov  av  underhåll.  Rekordårens 

ferbostadshus med fasadtegel uppvisar enligt Vidén och Reppen enstaka fall 

av frostsprängning. Övriga problem kan vara påväxt av lava och alger samt 

vittring.97 Fasadtegel  i  Meilings  undersökningar  av  ferbostadsområden  i 

Göteborg  visar  på  svåra  och  återkommande  skador  p.g.a.  fukt  men  även 

karbonatisering av fogbruket vilket leder till expanderande fogar och därmed 

spjälkning av tegelytorna.98

     

Magnusson  Staf  menar  att  alla  byggnadstyper  drabbas  och  ser  tidigare 

renoveringsåtgärder  som  ett  tydligt  tecken  på  att  fasaderna  riskerar  att 

förvanskas eller förändras på ofördelaktiga sätt, främst genom olämpliga val 

av  ersättningstegel,  fogbruk  och  fogtyper.  Ett  snabbare  skadeförlopp  har 

iakttagits  i  syd  och  västfasader.  Skadefrekvensen  sägs  även  vara  lägre  i 

nordligare  länen  i  landet.99 I  Modernismens  Tegelfasader  ges exempel  på 

åtgärder från områden i Lund drabbade av rostande armering:

95 Magnusson Staf (2011) s. 126f
96 Ibid s. 131
97 Reppen och Vidén (2006) s. 40
98 Meiling (2010) s. 61
99 Magnusson Staf (2011) s. 139f
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1. Klostergården, Lund. Byggår 1963-1968

Rostande  kramlor  i  gavelfasader  har  orsakat  ras,  rostsprängning  även  i 

liggfogar och över fönster. Tveksamt resultat med tidigare lagningar då de är 

synliga p.g.a. avvikande fog.

2. Vildanden. Lund. Byggår 1963-1966. Svårt rostskadad armering måste fogas 

om  då  fastighetsägaren  vill  behålla  teglet.  Tegelbalkar  över  fönster  måste 

ersättas  med  likvärdigt.  Vid  provmurning  visade  det  sig  att  rätt  färg  och 

utförande på fog var svårare än att hitta ett lämpligt ersättningstegel.

3. Kobjer. Lund. Byggår 1954-1957.

Begynnande korrosion över fönsteröppningar då det endast är där armering 

förekommer. Föredömlig, diskret tidigare lagning genom ommurning.

4. Lunds Tekniska Högskola. Byggår 1961-1968.

Icke-rostfri  armering,  främst  över  fönsteröppningar.  Frostsprängning  och 

lagningar  som ger tydliga stora  fäckar  då sten och fogbruk har en ljusare 

kulör än övrig fasad.

5. Stora Södergatan 57, Lund. Byggår 1964. Flisor av tegel lossnade. Misstänkt 

problem  med  frostsprängning  var  även  rostsprängning.  Byte  av  hela 

tegelfasaden till nytt, snarlikt tegel från Danmark men i svenskt format. 100

Vid planering av lagningar i murverk är det viktigt att ta hänsyn till en mängd 

faktorer. Både exempel från bostadsområden i Lund och provmurningar har 

visat  på  hur  är  viktigt  det  är  för  ett  lyckat  slutresultat  att  ta  hänsyn  till 

tillverkningsmetod  (maskinslaget  eller  strängpress),  välja  pigment  och 

murbruk  med  omsorg,  hur  även  ballast  i  murbruket  påverkar  lagningens 

utseende  och  att  tegelstenens  struktur  och  storlek  kan  ha  minst  lika  stor 

betydelse som kulören. Vid murstensskift över öppningar är det extra viktigt 

att  inte  bryta  förband,  ha  fel  storlek  på  stötfog  eller  använda  tegelsten 

respektive murbruk i avvikande kulör. Att inte använda sig av dessa riktlinjer 

kan ge ett resultat som påverkar hela fasaden och kan upplevas som ett dåligt 

hantverksarbete.101 Det visuella intrycket av en byggnads fasader är inte bara 

en estetisk fråga. Om en byggnad ser slarvigt lagad ut kan det påverka det 

ekonomiska värdet. Något som bostadsrättsföreningen i exempel 5 ovan tagit 

fasta på.

3.5 Byggnaders livslängd 

Thompson anger att tid påverkar värdering av en byggnad och därmed hur 

varaktig den anses vara. Arkitekt Edberg känner inte igen beräkningar med en 

100 Magnusson Staf (2011) s. 170-200
101 Ibid s. 201-228
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bestämd livslängd från arkitektutbildningen på KTH under 1950-talet.102 I olika 

källor från 1960-talet anges lite olika syn på en byggnads livslängd och värde. I 

Bygg (1962) anges att en bostads- eller kontorsfastighet, ”en normal byggnad”, 

beräknas kvarstå under en tidsrymd av 60 à 80 år. 103 Benägenheten att ha en 

pietetsfull inställning till äldre bebyggelse med historiskt eller estetiskt värde 

anges sträcka sig till att omfatta allt yngre bebyggelse, med ”yngre bebyggelse”  

avses slutet av 1800-talet.104 

  Under rubriken ”Varaktighet” sätter Åhlgren, likt Thompson, livslängd och 

underhåll  i  relation till  varandra.  Exteriörer och interörer borde inte kräva 

alltför omfattande underhåll  eller  reparationer men Åhlgren poängterar att 

det  vid  underhåll  är  fastighetsägaren  som  avgör  vad  som  ska  göras  och 

därmed ”sätter sin prägel” på byggnaden. Den estetiska projekteringen måste 

ta hänsyn till de tekniska möjligheterna och hur åldring och nedslitning sker 

för att arkitektens estetiska intentioner ska kunna bibehållas. 

    Vad gäller ekonomiska problem och krav anges att en byggnads livslängd 

räknas till 50 à 60 år för bostadshus och liknande ”permanenta” byggnader. 

Byggnadens  årskostnad  utgörs  av  produktionskostnad,  driftskostnad  och 

kapitalkostnad  delad  på  byggnadens  förväntade  livslängd.  En  inbördes 

avvägning  bör  ske  vid  byggnation,  estetiska  och  tekniska  krav  får  inte 

överskrida  ekonomiska  möjligheter.  Undantaget  är  förstås,  som  tidigare 

nämnts under ”2.4 Kyrkoarkitekturen”, byggnader av monumental karaktär. 105 

3.6 Val av fasadmaterial

Byggrationaliseringen beskrivs ha skett snabbt sedan mitten av 1800-talet. Då 

fanns ett  tiotal  byggmaterialtyper,  på 1960-talet  finns  hundratals material  i  

tiotusentals  varuformer.  Åhlgren  förutspår  material  och  varor  med  högre 

hållfasthet,  lägre  vikt,  ökad isoleringsprestanda,  större  hållbarhet  och lägre 

priser  men  anser  att  forskning  behövs  för  att  öka  kunskapen  om  dessa 

material, varor och metoder. Ökat elementbyggande förväntas ge bättre och 

billigare  resultat  än  traditionellt  byggande.  Standardisering  förväntas  ge 

lämpliga  kvaliteter,  och  nämns  som  ett  sätt  att  undvika  onödigt  många 

varianter av material och varor.106

   Den nya rationella byggtekniken gav nya möjligheter att variera fasadernas 

utformning, Reppen och Vidén menar att ferbostadshus från 1961-1975 upp-

102 Informant 5. Gertrud Edberg, arkitekt. Intervju 2015-05-13
103 Bygg, Bd 5, Huvuddel 7. Husbyggnadsplanering. Forsby, Lars (red.). Huvuddel 8. Samhällsplanering. Forsby, Lars (red.)  

Stockholm: AB Byggmästarens Förlag (1962) s. 24f
104 Ibid s. 31
105 Åhlgren (1969) s. 29f
106 Åhlgren (1969) s. 31
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visar  en  stor  artrikedom.  Med  betongstomme  hade  fasaderna  inte  längre 

någon bärande  funktion  och detta  gav  stora  möjligheter  att  variera  fasad-

arkitekturen.107 Både traditionella och nyare fasadmaterial användes.108 Några 

exempel  är  puts,  glittrande  serponitputs  och  grov  spritputs,  förtillverkade 

betongelement, asbestcement, plåt eller trä.109 

3.7 Fasadmaterial och tidsperspektiv i reklamen

Med exempel från reklam ur Tidskriften Arkitektur 9/1967 ges här en bild av 

hur  fasadmaterial  och  deras  livslängd  presenteras  för  konsumenterna  av 

producenterna.  Stråbruken  AB  hävdar  i  sin  reklam  för  fasadmaterialet 

”terrasit”  att  de  kan  uppvisa  fasader  som  putsats  för  40-50år  sedan  som 

fortfarande är välbehållna.

  ”Chockbetong”  från Cegement,  Skånska cementgjuterier  beskrivs som ett 

material  som  passade  till  alla  slags  väggelement,  både  underhållsfri  och 

klimatbeständig. Tegelcentralen i Skåne konstaterar att:

Hela byggbranschen är idag en enda stora experimentverkstad 

för nya material och nya byggmetoder110

I motsats till detta beskrivs tegel vara ett rent keramiskt material som både 

”klär och bär” och ett material helt utan barnsjukdomar då det använts i fera 

tusen år. 

107 Reppen och Vidén (2006) s. 32f 
108 Ibid s. 38
109 Ibid s. 40
110 Reklam från Tegelcentralen i Skåne. Tidskriften Arkitektur nr.9, år 1967 s. 31

26



4. Fallstudie : Mjölkuddskyrkan
Detta  avsnitt  inleds  med  en  beskrivning  av  området  Mjölkudden  i  Luleå 

Kommun. Därefter presenteras Mjölkuddskyrkans anläggning och närliggande 

bostadsområde.  En  presentation  av  arkitekterna  och  tillkomsten  av 

Mjölkuddskyrkan  ges  ur  olika  perspektiv:  formspråk  och  materialval  med 

arkitektens  egna  ord,  hur  Mjölkuddskyrkan  skildrades  i  dagspressen,  en 

beskrivning av konstruktion och material med fokus på fasadteglets härkomst. 

Därefter görs en kort genomgång av vilket lagskydd som skyddar Mjölkudds-

kyrkan och vilka förändringar som skett. En tillbakablick görs för att förstå när  

skador uppstått och vilka teorier som finns kring detta. Avsnittet avslutas med 

en beskrivning av dagens situation med förslag till tänkbara åtgärder.

4.1 Mjölkudden, Luleå Kommun 

I riktning mot Gammelstad utökades Luleå under 1960-talet med stadsdelen 

Mjölkudden,  ett  bostadsområde  med  ett  eget  lokalt  centrum  inklusive 

stadsdelskyrka. Ellen Lindgren vittnar om tiden innan, ett 1950-tal där marken 

nyttjades som sommarställen och jordbruk för stadens borgare,  familjernas 

anställda fick ro in till staden med mjölk och förnödenheter, därav namnet 

”Mjölkudden”.111 Karaktären i Mjölkuddens centrum, som byggdes strax innan 

kyrkan, beskrivs i områdesrekommendationer från 2013 som ”ett  tidstypiskt 

centrum från  1960-talet  med punkthus som land-märke  och ett  avskärmat 

inre  torg  vänt  åt  söder”.112Aktuellt  politiskt  för  tiden  vid  uppförandet  av 

Mjölkuddskyrkan är  att  Luleå  Kommun bildades  1969 genom en  samman-

slagning av Nederluleå kommun, Råneå kommun och Luleå stad. 113 Grunden 

till  detta  är  kommunblockreformen  från  1962  som  innebär  att  mindre 

kommuner  slås  samman  till  en  större  enhet  med  en  stad  som  centrum. 

Reformen genomfördes 1964-74.114

111 Dnr.: 1037/87 ”Angående borgarnas sommarställen” Norrbottens museum
112 Luleå Kommun. http://www.lulea.se/kommun—politik/vision-lulea-2050/program/utveckling-av-stadsdelar-byar-och-

vattenomraden.html, dokument: 
områdesrekommendationer+27+maj+2013-webb.pdf, s.40 (hämtad 2015-05-13)

113 http://www.lulea.se/kommun—politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html, (hämtad 
2015-03-06)
Norrländsk uppslagsbok band 3 Lapp-reens. Umeå : Norrlands Universitetsförlag (1995) s. 78

114 Arvastson, Karin och Hammarlund-Larsson, Cecilia. Offentlighetens materia. Kulturanalytiska perspektiv på kommunhus.  
Stockholm: Carlsson Bokförlag i samarbete med Nordiska museet (2003), s. 129-130
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4.2 Mjölkuddskyrkan och bostadsområdet Mjölkudden

Bild 3. Mjölkuddskyrkan. Fotografi ur Norrbottenskurirens arkiv 1965-1976

Mjölkuddskyrkan (se bild 3) tillhör Luleå Domkyrkoförsamling i Luleå Stift 

och används i sin nuvarande form för religionsutövning, avsett syfte vid in-

vigningen 1969. Kyrkoanläggningen består av kyrkobyggnaden, ett friliggande 

församlingshus,  ett  fristående  klocktorn  och  låga  murar  som  tillsammans 

bildar  en  innergård.  Kyrkan  är  belägen  i  stadsdelen  Mjölkudden,  Luleå 

Kommun, Norrbottens län,115 ett bostadsområde med ferbostadshus från olika 

tider.  Detaljplan  för  bostadsområdet  Skepparen  m.f.,  trädde  i  laga  kraft 

1967.116 På ett fotografi ur Norrbottens Kurirens samling syns en man på huk 

fästa ena kyrkporten i öppet läge för en väntande procession. I bakgrunden 

syns ett öppet landskap, en äng med en timrad lada och bortom trädgränsen 

skymtar  hyreshusområdet117.  Ytterligare  fotografier  visar  de  öppna  om-

givningarna (se bild 4). Under 1990-talet förtätas området med bland annat 

kvarteret  Radiomasten  som  2015  kommer  att  utökas  med  ytterligare  45 

radhus.118 

115 Bebyggelseregistret (BBR). Riksantikvarieämbetet.
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?
anlaggningId=21300000003901&page=historik&visaHistorik=true (hämtad 2015-02-15)

116 Luleå Kommun. Stadsbyggnadskontoret. PB_SBK+2012-405.pdf, s. 5
117 Fotografi ur Norrbottens Kurirens Arkiv, Norrbottens Museum
118 Luleå Kommun. http://www.lulea.se/samhalle--gator/nyhetsarkiv/nyheter/2014-09-03-nytt-byggprojekt-ger-45-nya-

bostader.html (hämtad 2015-05-13)
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Bild 4. Mjölkuddskyrkans omgivning, 1960-tal. 

Fotografi ur Norrbottenskurirens arkiv 1965-1976

4.3 Arkitekterna

I  Riksantikvarieämbetets  bebyggelseregister  står  Bertil  Franklin  som ensam 

upphovsmakare  till  Mjölkuddskyrkan.119 Svenska  kyrkan  har  däremot  upp-

daterat sin information och anger att både Bertil Franklin och Gertrud Edberg 

på  MAF arkitektkontor  ritat  kyrkan.120 Detta  syns tydligt  på  ritningarna av 

Mjölkuddskyrkan  från  1966,  där  både  Edberg  och  Franklin  undertecknat 

dokumenten.121 Det har lagts mycket fokus på Bertil Franklins insatser vid till-

komsten av Mjölkuddskyrkan, därför vill jag ta tillfället i akt och presentera 

arkitekt  SAR  Gertrud  Edberg.  Edberg  är  utbildad  vid  arkitekturlinjen  på 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och tog examen vid nyår 1957. 

 Efter  examen  arbetade  Edberg  som  arkitekt  på  Tengbom  &  Carlstedt  i 

Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik på St Göran och Vänersborgs 

barn- och ungdomspsykiatriska klinik finns med bland de byggnader Edberg 

arbetade med under sin tid på Tengbom & Carlstedt. 

  Edberg kom till MAF Arkitektkontor i Luleå 1964. Edberg blev därmed om 

inte den första kvinnliga arkitekten i Norrbottens län så bland de första. På 

MAF  blev  konstskolan  i  Sunderbyn  det  första  uppdraget,  därefter  ritade 

Edberg tävlingskissen till  det som sedan blev  Mjölkuddskyrkan.  Vid 40års-

jubileét för Sveriges Arkitekters Riksförbund (SAR) på Moderna Museet 1976 

presenterades Mjölkuddskyrkan som ett exempel på god, svensk arkitektur.  

119 Bebyggelseregistret (BBR). Riksantikvarieämbetet. 
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?
anlaggningId=21300000003901&page=historik&visaHistorik=true (hämtad 2015-02-15)

120 Svenska Kyrkan. Luleå Domkyrkoförsamling. Mjölkuddskyrkan. 
http://www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko/defaultaspxid698382 (hämtad 2015-03-02)

121 Antikvariskt Topografiskt Arkiv: L212/13 – L212/17 Ritningar Mjölkuddskyrkan 1966
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  Efter arbetet med Mjölkuddskyrkan blev uppdragen från Byggnadsstyrelsen 

många för arkitektkontoret. Luleå kokade av framtidstro inför den stundande 

utbyggnaden av stålverket (Stålverk 80, som aldrig blev av). Bland de uppdrag 

Edberg arbetade med kan nämnas fertalet polishus i länet, strukturplanen för 

högskolan (numera Luleå Tekniska Universitet) och Rättscentrum i Luleå.122

4.4 Tillkomsten av Mjölkuddskyrkan

Inom Luleå Stift var det biskop Stig Hellsten som tog initiativ till byggnation 

av Mjölkuddskyrkan, komminister Börje Johansson fick förtroende att planera 

för församlingens verksamhet. Tre arkitektkontor (NAB, MAF och Thurfells) 

deltog  i  en erbjuden tävling,  egentligen  s.k.  parallella  uppdrag.  MAF vann 

upphandlingen.

På  MAF  arbetade  arkitekterna  Bertil  Franklin  och  Gertrud  Edberg  samt 

byggnadsingenjörerna  Stig  Norman  och  Mats  Granberg  med  Mjölkudds-

kyrkan.  Signar Lidström arbetade med detaljritningar till inredningen.  VVS-

konsult var LKL Ingenjörsbyrå, El-konsult var OLO Ingenjörsbyrå,  Larsson & 

Söner  i  Piteå  var  byggmästare.  Den  totala  byggkostnaden  uppgick  till  2,1 

miljoner kronor.

  De förbehåll Edberg hade vid arbetet med skissen till Mjölkuddskyrkan var 

förutom lokalprogrammet att  det  skulle  vara en ”traditionell  kyrka”,  chefs-

arkitekt Franklin hade fastnat för kupolformen och önskade sig en sådan, och 

till sist påverkade tomtens förutsättningar som då bestod av ett öppet fält som 

enligt  plan  aldrig  skulle  bebyggas.  Tankarna  gick  till  centralkyrkor,  små 

grekiska kupolkyrkor som Edberg hade  sett  i  Grekland på arkitekturlinjens 

examensresa,  basilikor  och  en  önskan  om  att  skärma  av  gården  med 

byggnader och mur som ett ”italienskt torg med kyrkan mitt i byn”. Svaret på 

frågan vad en traditionell kyrka är blev den första tidens kristna kyrkor, 300-

tal. Edberg nämner templet Pantheon i Rom, som var öppet för alla gudar, och 

Hagia Sofia i Istanbul som inspiration. 123 

4.4.1 Formspråk

Arkitekt Edberg har gjort en skriftlig sammanställning kring tankarna bakom 

byggnaden. Eftersom fokus i arbetet ligger på fasaden återges här delar som 

rör kyrkobyggnaden exteriört. Det är dock viktigt att poängtera att interiörens 

liturgi i en kyrkobyggnad är avgörande även om denna utelämnas här.

  Det fanns en bakomliggande önskan om att gestalta både mikrokosmos och 

makrokosmos  i  en  tid  då  ”vår  jord  och  universum  kommit  närmre  och 

122 Informant 5. Gertrud Edberg, arkitekt. Intervju 2015-05-13
123 Ibid
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samtidigt blivit oändligt”. Gestaltningen bygger på bibelns Gamla Testamente, 

1:e mosebok, 1 kap. ”Varde ljus”. Nyckelorden var himmel och jord, rymd och 

jord, Gud och människor. De valda materialen understryker ”rymd-täthet-stål-

trä samt jord-tyngd- tegelblock-betong”.

Utvändigt speglar kupolen himmelsljuset, fasetterad som en 

bergkristall, klockstapeln utgör vägvisare, gårdsrummet stämmer 

till stillhet och eftertanke när man gående närmar sig kyrkan. 

Gården med murarna utgör även ram för gemenskap och 

förmedlar sambandet med församlingshemmet (Edberg 2015)

I kupolens detaljutförande antyds ett träds förgrening genom ett nätverk av 

stål där den bärande funktionen känns som nervernas förgrening i ett  litet 

blad. Ännu en koppling mellan det lilla och det stora.124

4.4.2 Konstruktion och material 

Bild 5. Mjölkuddskyrkan under uppbyggnad. 

Fotografi ur Norrbottenskurirens arkiv 1965-1976

Mjölkuddskyrkan består av en betongstomme i korsform som kröns av en stor 

kupol, bilden ovan visar kyrkan under konstruktion (se bild 5).  Taket består av 

en kupol av aluminium.  Exteriört är fasaden tegelklädd men interiört är det 

bar  betong.125 En  närmare  beskrivning  av  interiören  och  konstnär  Pär 

Anderssons  utsmyckning  finns  att  hitta  i  litteraturen.126 Fasadteglet  är  ett 

124 Edberg, Gertrud. Om Mjölkuddskyrkan. Dokument mottaget 2015-05-13
125 Hållén (1998) s.197
126 Andersson, Pär och Sylvan, Bo. Pär Andersson. Stockholm : Carlssons (2001)

Larson, Eva och Wernlind. Hus i folkets tjänst. Stockholm : Balkong, cop. (2012)

31



håltegel i storformat och uppvisar en variation av kulör (se bild 6). Fogarna är  

av typen slätfog och består av ett cementhaltigt bruk med grovkornig ballast. 

Bild 6. Fasadtegel, kulörvariation. Fotograf: Fredrika Björk 2015

Fasadteglet  kommer,  enligt  en  artikel  i  Norrbottenskuriren  1969,  som  en 

första  och  enda  leverans  tegel  till  Sverige  från  Tjeckien  under  tjeckisk 

frihetstid.127 Något som stämmer överens med beskrivningen i Riksantikvarie-

ämbetets rapport Nya svenska kyrkor III.128 I den exteriöra detaljbeskrivningen 

till  förslaget  till  vård-och  underhållsplan  från  2003  skriver  dock  Per  H 

Nordberg att det är rustikbrunt ”höganäsklinker i storformat. 129 

  En jämförelse med fastigheten Rudan 12,  Nykterhetsrörelsens hus i  Luleå 

centrum, ligger nära till hands då denna kläs av ett liknande fasadtegel. I en 

dokumentation av Norrbottens Museum, inför påbyggnad av Rudan 12, anges 

att  fasadteglet  specialbeställdes  från  dåvarande  Tjeckoslovakien,  leveransen 

försenades  i  och  med  det  kaos  som  uppstod  under  Pragvåren  1968. 130 

Problemet med denna beskrivning är att Rudan 12 stod färdig 1964. I avsnittet  

som avhandlar kulturhistoriska och arkitektoniska värden betonas det unika 

fasadmaterialet:  ”Trots  tidens  rationella  byggande  har  arkitekten  skafat 

exklusivt fasadtegel”. Exteriört beskrivs byggnaden som välbevarad och i stort 

sett  oförändrad.  Vid  ett  besök  iakttas  endast  mekaniska  skador,  främst  i 

127 Norrbottenskuriren 6/9 1969
128 Hållén (1998) s. 130
129 Dnr.: 87-2007 Förslag till Vård- och underhållsplan för Mjölkuddskyrkan, Norrbottens län, 2003

Norrbottens museum och Piteå Museum.
130 Dnr. 46-2010 Angående påbyggnad av IOGT-HUSET Rudan 12 vid köpmantorget, Storgatan 42 i Luleå, Arkitekthuset  

Monarken, Hans Walloschke, Luleå
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hörnstenar,  inga andra skador.131 Detta  kan bero på att  det fasadteglet  som 

Rudan 12 kläs av kommer från ett tegelbruk i Norra Finland, Kupittan, och är 

mer hårdbränt än det fasadtegel som Mjölkuddskyrkan till slut fick. 

 Ursprungligen beställdes även fasadteglet till Mjölkuddskyrkan från Kupittan 

i  Finland  men  tegelbruket  gick  i  konkurs  när  allt  var  måttat  och  klart; 

handlingarna  låg  ute,  entreprenaden  var  antagen,  bygget  var  igång. 

Byggmästare Larsson & Söner finkammade efter ett liknande tegel och hittade 

då ett tegelbruk i Tjeckoslovakien (numera Tjeckien) som tillverkade ett snar-

likt, med en skillnad på några mm., som blir det som klär Mjölkuddskyrkan. 132 

4.4.3 Mjölkuddskyrkan i Norrbottenskuriren 1965-1970

Den  lokala  dagstidningen  Norrbottenskuriren  skildrar  Mjölkuddskyrkans 

tillkomst och fortlevnad i ett fertal artiklar. 

  När Luleå kyrkliga samfällighet godkänner ritningarna i augusti 1965 är det 

bland annat med villkoret att byggnadsmaterialet tegel blir i en ljusare ton än 

den föreslagna. Kyrkan förväntas bli en vardagskyrka med en dominerande 

plats  i  stadsbilden och hoppas ge ett  mäktigt  intryck från närliggande be-

byggelse. En modell av kyrkan presenteras samtidigt i tidningen (se bild 7). 133 

Bild 7. Modell av Mjölkudds-kyrkan. Fotografi ur Norrbottenskurirens arkiv 1965-1976

Två dagar innan invigning träfar Norrbottenskuriren kyrkoadjunkt Gunnar 

Granberg,  arkitekt  SAR  Bertil  Franklin,  konstnär  Pär  Andersson  och 

131 Besök, Rudan 12, 2015-04-15
132 Informant 5. Gertrud Edberg, arkitekt. Intervju 2015-05-13
133 Norrbottenskuriren 26/8 1965
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komminister Börje Johansson på en förhandsvisning. Konstnär Pär Andersson 

berättar att människor som kommer in i kyrkan antingen blir glada eller arga 

av den starka färgsättningen. Rubriken på artikeln lyder ”En bunker i  rena 

rama  fower-power-stilen”  med  hänvisning  till  kontrasten  mellan  de  råa 

betongväggarna  och  inredning  (ljusträd,  bänkar,  orgel,  predikstol  och 

dopfunt) i starkt grön, knallblå och gul.134

  Vid invigningen talar biskop Stig Hellsten om hur den nya kyrkan önskar stå 

mitt bland de nya husen, mitt bland människorna i en ny tid.135 Vid kyrkkafet 

betonar biskopen hur utomordentligt viktigt det är att människor som fyttar  

in till stad och tätort har nära till kyrkliga lokaler. 136 

  Kritiken mot den nya kyrkan låter inte vänta på sig. Belackare kallar den ett  

”skräckexempel i kyrkväg” och hänvisar till Örnäsets kyrkan som ”tillräckligt 

utopisk”.  Komminister  Johansson  försvarar  kyrkan  genom  att  förklara  hur 

beställningen  av  kyrkan  gick  till.  Önskan  till  arkitektkontoret  var  en 

traditionell kyrka. De valde då att gå hela vägen tillbaka till den allra första 

kristna tiden. Komminister Johansson beskriver kyrkans liturgi och hur den 

fönsterrand  som  omger  kupolen  låter  ljuset  föda  in  i  Mjölkuddskyrkans 

kyrkorum. I artikeln finns en fin beskrivning av kyrkorummets funktion för de 

infyttade  (vilsna  själarna  från  landsbygden?)  som  knyter  an  till  arkitekt 

Edbergs önskan om att gestalta både mikrokosmos och makrokosmos:

Människan sitter där i mitten för Guds handlande i en liten värld, 

ett mikrokosmos i det stora makrokosmos utanför137

Mjölkudden är 1970 det enda område där avkristningstrenden avbrutits enligt 

en  religionsutredning  utförd  vid  religions-sociologiska  institutet  i 

Stockholm.138 1976  anses  kyrkobyggnaden  fortfarande  hypermodern  och 

sensationellt okonventionell i sin stil men detta försvaras samtidigt med att 

den ligger i ett nytt bostadsområde.139 

134 Norrbottenskuriren 6/9 1969
135 Norrbottenskuriren 8/9 1969
136 Norrbottenskuriren 8/9 1969
137 Norrbottenskuriren 27/9 1969
138 Norrbottenskuriren 13/10 1970
139 Norrbottenskuriren 29/5 1976
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4.5 Aktuellt lagskydd

Mjölkuddskyrkan är skyddad enligt KML 4 § sedan 1990-04-19.140 Kyrkan är en 

av fyra kyrkor i Luleå tätort byggda under 1960-70-tal som skyddas av 4 kap. 

KML 4 §.141 

4.6 Förändringar 

Interiört har en del förändringar skett.  Rumsindelningen i församlingshemmet 

har  förändrats  genom  anpassning  till  mindre  kursverksamhet,  mer 

administration  och  rum för  diakon och  pedagoger.142 Predikstol  och  orgel, 

bänkradernas  placering  har  förändrats  fertalet  gånger.143 El  och ventilation 

har  genomgått  en  teknisk  modernisering144,  2006-2007  byttes  värmesystem 

och ventilationsanläggning ut.145 Inga förändringar har gjorts på fasader.146

4.7 Kyrkans skick

För att reda ut när skadorna kan ha tillkommit och varför börjar detta avsnitt  

med en tillbakablick för att sedan gå över till dagens situation.

4.7.1 Tidsperspektiv

Ett förslag till en vård-och underhållsplan upprättas under våren 2004 av Piteå 

Museum. Planen innehåller en beskrivande del, kulturhistorisk värdering och 

vårdbehov.  Planen  innehåller  inte  schema  för  periodiskt  underhåll  eller 

kostnadsberäkningar för åtgärder, detta har utelämnats för att underlätta för 

församlingen  att  välja  valfri  konsult.  I  detaljbeskrivningen  av  byggnads-

inventeringen ges samtliga fasaddelar ”ingen anmärkning” och skadevärdering 

5: ”Åtgärdas ej”. Vårdbehovet exteriört 2003 handlar istället om en otät dörr 

och delvis urlakade och krackelerade fönster och fönsterdörrar. Inga synliga 

skador kan heller skönjas på bifogade fotografier av kyrkoanläggningen 147 

  Detta stämmer väl överens med vad samtliga informanter angett angående 

tidpunkt när problemen börjat och vad som kan vara orsaken. Kyrkans fasad 

har varit i utmärkt skick fram till för 3-4år sedan, i november 2012 kommer 

140 Dnr.: 3618/88. Beslut angående skydd enligt kulturminneslagen för Mjölkuddskyrkan 1990-04-19
141 Bilaga II. Diagram kyrkor, 1960-70tal, Luleå Tätort
142 Informant 3. Per-Olov Ringvall, arbetsledare Fastighetsservice, Luleå Domkyrkoförsamling. Möte 2015-04-28
143 Dnr.: 87-2007 Förslag till Vård- och underhållsplan för Mjölkuddskyrkan, Norrbottens län, 2003

Norrbottens museum och Piteå Museum
144 Informant 3. Per-Olov Ringvall, arbetsledare Fastighetsservice, Luleå Domkyrkoförsamling. Möte 2015-04-28
145 Dnr.: 00415-2006 Beslut tillstånd till utbyte av värmesystem i Mjölkuddens kyrka, Luleå Domkyrkoförsamling, Luleå 

Kommun, Norrbottens län.
Dnr.: 00459-2006 Ansökan om utbyte av ventilationsanläggning

146 Informant 3. Per-Olov Ringvall, arbetsledare Fastighetsservice, Luleå Domkyrkoförsamling och Informant 4. Robert 

Hansson, kyrkvaktmästare Mjölkuddskyrkan. Möte 2015-04-28
147 Dnr.: 87-2007. Fotografi: 2003:3-001 – 2003:3-015
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först slagregn, dagen efter detta stark kyla.148 I maj 2013 skickas en skrivelse till 

domkyrkoförsamlingen  om  Mjölkuddskyrkans  skick  av  Mjölkuddskyrkans 

arkitekt Gertrud Edberg, dess förste präst Börje Johansson och förre kommun-

antikvarien  Kaj  Bergman.  Skrivelsen  innehåller  en  rad  synpunkter  på 

byggnadernas och omgivningarnas skick.  I dokumentet anges att fasadtegel 

har börjat  vittra sönder,  att  skadorna gått  från några få tegelplattor till  ett 

hundratal  på  två vintrar  genom att snabba växlingar  mellan kallt  och vått 

väder som skapat sprickor i fasaden där vätan tränger in och spränger teglet 

när  vattnet  fryser  till  is.149 Skrivelsen  har  i  nuläget  inte  fått  något  svar. 150 

Personal vid Luleå Stift anger att det har blivit värre de senaste 10 åren. Teorin 

är att vintrarna blivit annorlunda med mycket temperaturväxlingar från regn 

till is.151 

4.7.2 Situationen idag

Vid möte med personal anställda vid Luleå Stift tittas kort på skadorna, värst  

anses församlingshemmets gavel mot öst vara och detta på grund av påverkan 

av sol, regn och vind. Även muren på insida, mot innergård, på grund av att  

det snabbt samlas snö emot muren på vintern. 152 

Bild 8. Skador i fasadteglet. Fotograf: Fredrika Björk, 2015  

Vid en okulär  besiktning  iakttas  fest  skador  i  tegel  med ljusröd kulör  (se 

exempel, bild 8). Dessa tegel kan vara mindre frostbeständiga eftersom tegel 

vid  en hårdare  bränning får en mörk kulör samt större porer  och därmed 

bättre plats för den volymökning som sker när vatten fryser till is. Nedersta 

148 Informant 5. Gertrud Edberg, arkitekt. Intervju 2015-05-13
149 Norrbottenskuriren. 14:00 | 14-10-08. ansvarig utgivare: 

http://www.kuriren.nu/nknyheter/kyrkans-fasad-i-snabbt-forfall-7876635.aspx (hämtad 2015-03-02)
150 Informant 5. Gertrud Edberg, arkitekt. Intervju 2015-05-13
151 Informant 3. Per-Olov Ringvall, arbetsledare Fastighetsservice, Luleå Domkyrkoförsamling och Informant 4. Robert 

Hansson, kyrkvaktmästare Mjölkuddskyrkan. Möte 2015-04-28
152 Ibid
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raden tegel på kyrkobyggnadens nordöstra fasad är i dåligt skick och ligger 

mot Mjölkuddsvägen. Orsaken kan vara förorening från väg eller närhet till 

markens vegetation. Muren som sträcker sig ut från församlingshemmet till 

klockstapel är det ställe där snö gärna samlas på vintern, en tydlig skadeorsak. 

Muren som utgår från kyrkobyggnad, fasad N, uppvisar både påväxt av lav på 

tegelplattornas  ytor  och  påväxt  av  mossa  i  fogar.  Sprickorna  i  teglets  ytor 

tyder på att ytterligare skador tillkommer nästa vintersäsong. 153

  Exakt  hur omfattande skadorna är får framtida undersökningar svara på. 

Underhållsbehovet  idag  och  framåt  kartläggs  just  nu  av  konsultföretaget 

WSP.154 Samtidigt  planeras  för  användning  av  programvaran  DeDU  för 

planering  av  underhåll,  tillsyn  och  skötsel,  programvaran  tillhandahålls  av 

WSP Fastighetsdrift.155 Vad som sedan sker i fråga om underhåll är en fråga 

om budget, en utvärdering av kostnad för eventuellt underhåll. 156 

4.8 Tänkbara åtgärder

Inga åtgärder: Om inga åtgärder alls görs på fasaden finns en del risker att 

beakta. Skadorna ser ut att utökas under nästa säsong då sprickor iakttagits i 

fer tegelytor än de som redan spjälkats loss. Fukt kan lättare vandra in i de 

tegelytor som redan frostsprängts och orsaka nya frostsprängningar. Det finns 

ett samband mellan frostsprängning och rostsprängning som kan påskynda de 

olika reaktionerna med fer skadade tegelstenar och fogar som följd. Fukt kan 

leta  sig  ända  in  till  ev.  isolering  och  bakmur  i  betong  med  resultatet 

nedbrytning av betong och fuktskador i stommen.

Goda åtgärder: En ordentlig analys av  konstruktionen och dess  skick bör 

göras, något som redan ska vara under arbete (av WSP). För att avgöra hur 

långt gångna skadorna är det bra att utgå från uteslutningsmetoden, inifrån 

och ut, med början i en undersökning av innerväggarna för att se om det finns 

invändiga fuktproblem. Det kan också vara bra att se över inneklimatet med 

mätning  av  luftfuktighet  (RF)  och  temperatur  under  en  sammanhängande 

tidsperiod  för  att  se  om  det  finns  ett  samband  mellan  temperatur  och 

luftfuktighet  inne i  kyrkan och ytterväggens  skador.  Utbyte  av  värme- och 

ventilationsanläggningar kan ha haft betydelse för inneklimatet som i sin tur 

kan påverka skalmurens skick inifrån. Vid dagligt underhåll kan murarna ses 

över så att de inte blir förvaringsplatser för snö och löv. Eftersom skadorna 

153 Bilaga III. Okulär besiktning av fasad, Mjölkuddskyrkan, 2015-05-02
154 Informant 2. Stefan Svarvare, griftegårds- och fastighetschef, Luleå Domkyrkoförsamling. Telefonsamtal, Mars 2015  och 

informant 3. Per-Olov Ringvall, arbetsledare Fastighetsservice, Luleå Domkyrkoförsamling. Möte 2015-04-28
155 WSP Fastighetsdrift. WSP Sverige AB. https://www.dedu.se/ (hämtad 2015-04-28)
156 Informant 3. Per-Olov Ringvall, arbetsledare Fastighetsservice, Luleå Domkyrkoförsamling. Möte 2015-04-28
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verkar vara säsongsbundna kan en årligt återkommande kontroll av fasaderna 

ge en bild av omfattningen av skador och hur snabbt förloppet är.

Reparation av fasad: Om byte av skadade tegelstenar blir aktuellt finns det 

några gestaltningsaspekter att ta hänsyn till. Vid val av kompletteringstegel 

bör  hänsyn  tas  till  ytstruktur,  format  och  ojämnhet  mellan  tegelstenarna 

gällande  kulör  och  format.  Mjölkuddskyrkans  tegelstenar  uppvisar  en 

variation av kulör som är viktig för helhetsintrycket av fasaden. Uttrycket är 

även starkt beroende av tillverkningsmetod för teglet. Viktigt är att välja ett 

murburk med likartad brukskvalitet, en fogtyp av samma sort och en liknande 

fogningsmetod.  Murbruket  använt  vid  murning  av  Mjölkuddskyrkan  är  av 

grov  kvalité  och  med  ballast  av  olikfärgade  korn  (se  bilaga  III,  bild  17). 

Beställning av specialtegel kan vara nödvändigt för ett gott resultat. Det finns i 

nuläget ett tegelbruk i Sverige som tillverkar specialtegel. 157 

En påminnelse som bör göras när det gäller budget för fasadunderhåll är att 

kyrkan är skyddad enligt 4 kap. KML 4 § och att det därmed finns möjlighet 

att söka kyrkoantikvarisk ersättning för åtgärder. En rimlig tid innan åtgärder 

vidtas har vid rostsprängning, sedan de första synliga skador upptäckts, satts 

till ca. 5 år.158 Ett rimligt tidsperspektiv även för skador vid frostsprängning. 

157 Horns Tegelbruk. http://www.hornstegelbruk.com/ (hämtad 2015-05-17)
158 Magnusson Staaf (2011) s. 149
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5. Summering

De frågor som har varit ledande under arbetet med denna uppsats är:

• Vilka tankar fanns kring byggnaders livslängd när Rekordårens 

byggnader uppfördes?

• Vilka fasadmaterial var vanliga för rekordårens bebyggelse och 

vilka skador uppvisar de idag? 

• Vilka  restaureringsåtgärder  har  genomförts  på  Rekordårens 

tegelfasader och med vilket resultat? 

• Hur ser möjligheterna ut för långsiktigt bevarande när det gäller 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader från denna tid? 

Nedan följer en summering där frågorna i tur och ordning avhandlas.

Den politik som ledde till ett intensivt bostadsbyggande under 1960-talet har 

sin början i en socialpolitisk utredning där bostadssituationen anses kritisk för  

många och ett intensivt arbete med att tillgodose hela befolkningen med bra 

bostäder  inleddes.  Formspråket  påverkades  av  en  byggnadsindustri  under 

rationalisering och dess  arkitektur möter kritik,  så  sent som 2006 beskrivs 

Rekordårens bebyggelse som ett underhållsberg. I utvald litteratur från 1960-

talet  anges  en  byggnads  livslängd  vara  50-80år,  vid  beräkningar  av  en 

byggnads totala ekonomi.

Materialvalen under 1960-talet beskrivs som oändliga, ett tiotal material har 

blivit  till  hundratals  material  i  tiotusentals  varuformer.  Ny byggnadsteknik 

med skalmurar där fasaderna inte har någon bärande funktion utvecklades, 

detta  gav  stora  möjligheter  att  variera  fasadarkitekturen.  I  reklam  spelar 

tegelproducenter på det faktum att byggbranschen använder så många nya 

obeprövade material och byggmetoder medan tegel i motsats till detta är ett  

välkänt material använt i tusentals år. Framställning av tegel i strängpress i 

fabrik började ta över produktionen under 1960-talet, resultatet blev ett jämnt 

bränt tegel med god frostbeständighet och låg vikt - perfekt som fasadtegel! 

Omkring en tredjedel av rekordårens hus har en skalmur där tegel används 

som ren fasadbeklädnad.

 Hur  står  det  då  till  idag  med  de  byggnader  Cornell  beskrev  som 

”neurosfabriker” och Wohlfahrt ber samtiden ha tålamod med? Fasadtegel på 

bebyggelse från 1960-talet uppvisar problem med frostsprängning, rostspräng-

ning, påväxt av biologiskt material, vittring, fuktskador och karbonatisering av 

fogbruk. 
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Tidigare  restaureringsåtgärder på tegelfasader har gett  ett  blandat resultat. 

Svårigheterna har främst varit att hitta ersättningsmaterial (tegel och bruk) 

och att utföra en likvärdig fogning som smälter in i den existerande fasaden. 

Resultatet  har  ofta blivit  synliga  som mindre  streck vid avvikande fogning 

över fönsteröppningar eller som större fäckar vid en kombination av både 

avvikande  tegel  och  fog.  Detta  har  i  sin  tur  påverkat  helhetsintrycket  av 

fasaden.

Fallstudien i arbetet är utförd på Mjölkuddskyrkan, en av de kyrkor uppförda 

efter 1939 som skyddas av det starkare lagskyddet i kulturminneslagen (4 kap.  

KML 4  §).  Kyrkans  tegelfasad  uppvisar  ett  fertal  typer  av  de  skador  som 

exempel  från  Rekordårens  tegelfasader  drabbats  av.  Spjälkning  av  tegel, 

sprickor  ovan  fönsteröppningar,  påväxt  av  lav  på tegelplattornas  ytor samt 

påväxt av mossa i fogar. Orsaken tros vara vintrar med växlande temperatur 

som gör att det ena dagen regnar och nästa dag fryser den regnfuktiga fasaden 

till is. Skadorna tros ha tillkommit under de senaste tio åren, och en ockulär 

besiktning  ger  indikationer  på  att  spjälkningen kommer  att  fortsätta  nästa 

vintersäsong.  En noggrann undersökning av både konstruktion,  klimat  och 

skador bör göras. Fasadteglet, som är tillverkat i dåvarande Tjeckoslovakien, är  

i storformat med variation i kulör. När reparation av fasaden blir aktuellt ska 

lämpligt  ersättningstegel  (s.k.  specialtegel)  gå  att  tillverka  vid  Horns 

tegelbruk. Det bör finnas goda möjligheter till  ett långsiktigt bevarande för 

just  denna  byggnad  då  församlingen  har  rätt  att  söka  kyrkoantikvarisk 

ersättning för åtgärder och en första undersökning av underhållsbehovet är 

igång.  Det  är  viktigt  att  ta  hänsyn  till  att  Mjölkuddskyrkan  har  ett  högt 

kulturhistoriskt värde enligt lagstiftningen.

5.1 Diskussion och slutsats

Blev resultatet av den medvetna, långsiktiga bostadspolitiken i själva verket 

kortsiktigt?  Även  om  arkitekter  yrkesverksamma  på  1960-talet  hade  mål-

sättningen  att  rita  hållbara  byggnader  så  fick  beräkningar  av  en  byggnads 

ekonomi  allt  större  fokus  med byggnadsindustrialiseringen.  I  litteraturen  i 

denna undersökning är byggnaderna ur ekonomisk synpunkt beräknade att 

hålla i 50-80år, en nedre tidsgräns som nu har uppnåtts. En viktig aspekt för 

en byggnads livslängd är vård och underhåll. Synen på hur viktigt det är att ta  

hand  om  byggnaden  påverkas  enligt  Thompson  av  förväntad  livslängd.  I 

fallstudien ges  exempel  från en kyrkobyggnad med den starkare graden av 

skydd i Kulturminneslagens 4 kap. 4§, ett skydd som ger möjligheten att söka 
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kyrkoantikvarisk  ersättning  för  åtgärder.  Hur  ser  då  möjligheterna  till 

nödvändigt underhåll och åtgärder ut för kyrkobyggnader som saknar denna 

typ av lagskydd? Eller för övriga tegelfasader från Rekordåren som helt saknar 

lagskydd?  Slarviga  reparationer  kan ge  ett  resultat  som sänker  byggnadens 

ekonomiska värde och därmed även påverkar viljan att bevara och underhålla 

byggnaden för framtiden.

   Det  kan  ses  som en  sorglig  tidsmarkör  är  att  ingen  av  artiklarna  om 

Mjölkuddskyrkan från Norrbottenskuriren 196o-talet nämner Gertrud Edberg 

som arkitekt. Detta verkar dock vara ett misstag som följt med ända in i vår 

tid.  Inte heller i  förslaget till vård- och underhållsplan från 2003 lyckas ut-

redarna skriva in arkitekt Gertrud Edberg trots att ritningarna med hennes 

namnteckning  finns  bifogade.  Riksantikvarieämbetets  bebyggelseregister 

tillskriver  endast  arkitekt  Bertil  Franklin  äran. Utmaningen för  oss  ligger  i 

underhållet av dessa byggnader men även att kunna beskriva deras värde. En 

bra början skulle kanske vara att kritiskt granska och uppdatera information 

som finns kring vem som var upphovsmakare? 

   Fasadmaterialen beskrivs av producenterna i reklam från 1960-talet ha hög 

kvalité  och  vara  både  beständiga  och  underhållsfria.  Det  är  lätt  att  dra 

paralleller till dagens ”underhållsfria”  material. Det finns ett större problem 

med ersättningsmaterial som detta examensarbete ger ett exempel på, tegel 

som tillverkats vid fabriker som inte längre existerar. Dagens byggnadsindustri 

importerar  material  globalt,  hur  gör  vi  i  framtiden  med  restaurering  och 

reparation  av  dessa  byggnader  om vi  inte  längre  kan  importera  byggnads-

material från hela världen?

   Jag har haft förmånen att ha tillgång till en muntlig källa för frågor kring 

1960-talets  arkitektur  och  särskilt  tillkomsten  av  Mjölkuddskyrkan. 

Avslutningsvis vill jag uppmana till att ta tillvara den levande kunskap som 

finns kring dessa byggnader, innan det är försent. 

5.2 Förslag på vidare forskning

Förutom  att  utöka  undersökningsmaterialet  till  en  jämförelse  mellan  fer 

tegelfasader på både kyrkobyggnader och andra byggnader från 1960-talet går 

det  även  att  gå  vidare  med  Johan  Örns  teori  om  kyrkliga  och  profana 

byggnaders likhet som arkitektuppgift genom en jämförelse mellan ”den nya 

kyrkans”  funktion  som  samlingslokal  och  andra  samlingslokalers  tänkta 

användningsområden  och  skillnader  i  dess  utveckling  samt  eventuella 

förändringar.  
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  Förändringar i kyrkobyggnaders interiörer rörs inte i denna uppsats men är  

ytterligare  ett  område  att  utforska.  Ofta  är  interiören  uppbyggd  kring  en 

speciell tanke, liturgi, och vad händer om denna rubbas?

  Något som har nämnts som en tänkbar åtgärd för att skydda tegelfasader är 

hydrofobering, impregnering med en färglös vatten, smuts- och saltavvisande 

vätska.  Användning av metoden är i Luleå Stift aktuell genom behandling av 

Luleå Domkyrkas fasader. Denna metod hade varit intressant att titta närmare 

på och utvärdera ev. tidigare resultat av.
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Bilaga I. Intervju Edberg

Frågorna nedan användes endast som riktlinjer, intervjun genomfördes som en öppen, 

kvalitativ intervju och relevanta svar för uppsatsens syfte har använts i uppsatsen. Intervjun i 

sin helhet (ca 4h) finns på ljudfil i säkert förvar hos uppsatsens författare, ej för vidare 

användning eller reproduktion utan tillstånd från intervjuobjekt.

Introduktion

Kort och tydlig förklaring av mål och syfte med arbetet samt syfte med intervjun.

Intervjuns upplägg. Inspelning för minnets skull!

Arkitektutbildning 1960-tal

Vilken skola gick du på? Hur såg undervisningen ut?

Vilken kurslitteratur ingick i undervisningen? 

(Kommer du ihåg någon speciell bok?)

Förebilder?

Arbetet som arkitekt

Hur har din karriär sett ut?

När och hur kom du till MAF?

Hur länge arbetade du på MAF Arkitektkontor?

Hur såg sammansättningen ut av kvinnor och män på kontoret?

Mjölkuddskyrkan

Din roll i arbetet med kyrkan?

Kommer du ihåg tankarna kring ritandet av kyrkan?

Materialval? Teglet kommer från? Hur kommer det sig att teglet sägs komma från Tjeckien 

1968 när IOGT-huset är byggt 1964?

Var du med på Rudan 12?

Skillnad att rita byggnad för en kyrka jämfört med profan byggnad?

Underhåll

Nuvarande skick? Apropå artikel i NK/NSD.

Avslut

Är det något mer du vill tillägga?
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Bilaga II

Diagram Kartläggning fasadmaterial, kyrkor i Luleå tätort byggda 1963-1977,  
Norrbottens län.

Namn Årtal Lagskydd Församling Arkitekt Stomme Fasad

Mjölkuddskyrkan 1969 KML §4 Luleå Dom. Bertil 

Franklin

Betong Kvadratiskt, 

brunfärgat 

tjeckiskt 

tegel

Stadsökyrkan 1975 Nederluleå Lars Bertil 

Höök

Trä Brunmålad 

träpanel

Bergnäskyrkan 1976 KML §4 Nederluleå Stefan 

Poroslay

Trä och 

tegel

Brunt tegel

Porsö kyrka 1976 KML §4 Nederluleå Stefan 

Alenius

Limträ Blå och röd 

träpanel

Örnäsets kyrka 1963 KML §4 Örnäset Bertil 

Franklin

Gjuten 

betong

Brunt tegel

Hertsön kyrka 1975 Örnäset Svenska 

Riksbyggen 

Sundsvall

Trä Brunt tegel, 

gulmålad 

träpanel

Björkskata kyrka 1977 Örnäset Dan 

Lundbäck

Stål och 

betong

Grå 

betongsten, 

rödgul plåt

Källa:  Hållén,  Agneta.  Nya  svenska  kyrkor  III.  Rapport  RAÄ  1997:1.  Stockholm 

(1998) s.130, 134, 135, 156, 157, 158, 159.
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Bilaga III

Okulär besiktning av fasad på Mjölkuddskyrkan
Datum: 2015-05-02
Besiktningen ska på inget sätt uppfattas som komplett utan är en 
snabb genomgång av omfattningen av skador på 
Mjölkuddskyrkans fasad. 
För att användas som underlag för åtgärder krävs noggrannare 
undersökningar.

Byggnaderna avhandlas separat, därefter muren som omgärdar 
innergården och en sammanfattning inklusive teorier kring 
orsaken till vissa skador. Bildlista och bilder avslutar 
dokumentet.

I beskrivningen används väderstreck för att beskriva vilken 
byggnad och vägg som avses. Karta och kompass för orientering 
finns nedan.

Bild: eniro.se, tillägg av författaren ”Församlingshem” och kompass

Församlingshem
Fasad S: Längsgående spricka och hål ovan fönster på 2:a 
våningen.
Fasad Ö: Armering synlig ovan fönster. Hål och 
skadade/spjälkade tegel i stor omfattning. 
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Fogar fattas helt och delvis.
Fasad N: Vid åskledarens botten syns hur teglet spjälkas loss i 
stora bitar. Fyra fogar fattas helt. Minst 5 spjälkade tegel.
Fasad V: Tidigare lagning av sprickor ovan fönster.

Kyrkobyggnad
Fasad S och Ö: Enstaka skador.
Fasad N: Nedersta raden mot Mjölkuddsvägen i dåligt skick.
Fasad V: Spruckna hörntegel.

Mur
Mur som utgår från församlingshem, fasad N: Minst 15 spjälkade 
tegel (samtliga ljusa)
Mur från församlingshem, fasad V, till klockstapel: Minst 25 
spjälkade tegel, fertalet synliga sprickor i tegelytorna.
Mur som utgår från kyrkobyggnad, fasad N: Mot 
Mjölkuddsvägen påväxt lav på tegelplattornas ytor. Mot 
Notviksvägen påväxt av mossa i fogar. 

Sammanfattning
Flest iakttagna skador finns i tegel med ljusröd kulör.  Dessa 
tegel kan vara mindre frostbeständiga eftersom tegel vid en 
hårdare bränning får en mörk kulör samt större porer och bättre 
plats för den volymökning som sker när vatten fryser till is.

Den nedersta raden tegel på kyrkobyggnadens nordöstra fasad är 
i dåligt skick och ligger mot Mjölkuddsvägen. Orsaken kan vara 
förorening från väg eller närhet till markens vegetation.

Muren som sträcker sig ut från församlingshemmet till 
klockstapel är det ställe där snö gärna samlas på vintern, en 
tydlig skadeorsak.

Mur som utgår från kyrkobyggnad, fasad N: visar både påväxt av 
lav på tegelplattornas ytor och påväxt av mossa i fogar. Ett 
tecken på att väggen blir kall. 

Sprickorna i teglets ytor tyder på att ytterligare skador 
tillkommer nästa vintersäsong.
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Bildkarta

Bild: hitta.se med författarens tillägg: mur och numrering

Bildlista
1. Tegelskärva från fasaden på marken
2. Perspektiv uppåt
3. Exempel spjälkning och skadat fogbruk
4. Skada ovan fönster
5. Vid botten av åskledare, spjälkning hela tegelytan
6. Exempel spjälkning
7. Exempel spjälkning
8. Utkratsad fog för fukttransport ut, vid branddörr
9. Lagade sprickorna
10. Skador, hål i tegel synligt
11. Synliga sprickor
12. Hörnskada
13. Exempel sprickor
14. Lav på tegelytor
15. Mossa i fogar
16. Lövförvaring mot mur
17. Exempelbild murbruk, grovt
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