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PRESSREALEASE SKALLSJÖ KYRKA, LJUSKYRKAN 20111213 
 

 
 
”Som en fyr i natten skall den lysa!” utropar Christina Östergren, arkitekt och VD för 
den gränsöverskridande byrån Archidea – arkitektur inifrån och ut, i Göteborg. 
 
1860-talskyrkan i Skallsjö stod 2007 inför en renovering och önskade ett 
åtgärdsförslag på ommålning av tornfasaderna, när Christina Östergren istället 
föreslog en kärnprovtagning av murverket i tornet för att först kontrollera dess status. 
Provet visade, som misstänkt att, efter en 60-talsrenovering där man nätat in och 
serponitputsat tornet, det hade stått en vertikal bassäng i 50 år och svårt skadat 
såväl bruk som tegel. Tornet på byggnadsminnet bedömdes som rivningsfärdigt. 
 
Archidea AB anlitades som projektledare, arkitekt och antikvarie för såväl visions-
arbetet som genomförandet av den unika och nyskapande gestaltningen. Det innebar 
i sin tur en rationell och effektiv vision och projektering. Tillsammans med den största 
kyrkoantikvariska ersättningen i Sverige, blev projektet ekonomiskt realiserbart. 
 
Christina Östergren fick en vision på en guidad takvandring på det gamla 
riksdagshuset i Stockholm, när Riddarholmskyrkans genombrutna gjutjärnstak 
tornade upp sig. Varför inte skapa ett torn som tål västkustklimatet – en 
höghuskonstruktion! Visionen fullfärdigades i Ljustornet, där man landar en krokan till 
stålkonstruktion på den massiva tornbasen, spänner in glaspartier mellan 
strävpelarna, hissar upp kyrkklockorna och skapar ett andaktsrum uppe i himlen – 
närmare Gud till dig. 
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När den första visionsbilden och den samlade argumentationen presenterades för 
kyrkorådet 2008 utbrister vice ordförande i rådet: ” Det är för bra för att vara sant! 
Vad är haken?”, och får genmälet: ”Kanske att Ni får putsa fönstren…” Dock valde 
Archideas handläggande arkitekt Parviz Dadgostar ett självrengörande glas. 
 
På ett samrådsmöte med de samlade myndigheterna under förstudien presenteras 
projektet tydligare. Bland annat ”Stairways to heaven”. Archidea arbetar i kompetens-
överbryggande innovationsverkstäder, där idéerna rullar som flipperkulor. Under en 
sådan verkstad tillsammans med VVS-konsulten Charlotta Berggren, Delta Te, 
framföds innovationen ”himlastegen”. Hur når vi kyrkklockorna utan att förstöra 
andaktsrummet? I rummets mitt – en enorm ljuskrona som skapas av Archideas 
poetiske ljusarkitekt Lars Ocklund. I mitten av ljuskronan tar man ut en rundel på en 
meter i bjälklaget. Rundeln fungerar som ett gigantiskt tilluftsdon, vilket regleras 
automatiskt av ett sinnrikt system enligt principen för naturlig ventilation, som i ett 
kyrktorn får full skorstenseffekt. När man sedan låter rundeln av bjälklaget följa med 
hela vägen ner till golvet i andaktsrummet följer en steghisskonstruktion med. Nu 
kliver man in i cirkelns mitt och klättrar (eller åker hiss) upp mot himlen genom ett 
regn av ljusprismor.  
 
”Vi bygger ett byggnadsminne” utropar handläggaren, Mats Herklint på 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, entusiastiskt under samrådsmötet.  
Och i sanning gjorde vi det! 
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