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SAMMANFATTNING 

Samtliga fönster på kyrkobyggnadens gatufasader har genomgått översyn och restaurering. 

Fönstersnickerier har kittats och målats. Flertalet blyfönsterpaneler har varit nedmonterade 

för genomgång på verkstad avseende rengöring, lagning av glas och byte av blyspröjs. Det 

stora rosettfönstret i söder åtgärdades på plats. I samband med fönsterarbetet utfördes även 

mindre utvändigt underhåll av trasiga solbänkar samt målning av ytterdörrar. Invändigt 

utfördes en genomgång och renovering av orgeln. Kyrkorummet genomgick en allmän översyn 

och rengöring. Läktarens golv slipades och ny belysning installerades för orgel och 

rosettfönster. I kyrksalen ena hörn anordnades ett uppglasat fristående rum för 

barnverksamhet.  

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Objekt: St Peters kyrka, Vingråen 43 

Kommun: Stockholm 

Landskap: Uppland 

Arbetshandlingar: Uppsala domkyrkas Glasmålningsateljé, 2016-06-30. 

Länsstyrelsens beslut: Kulturmiljöbidrag, 2017-05-15, dnr 434-40081-2016  

Vårt uppdragsnr: 18U1719 

Byggherre/beställare: Ita Grossman, St Peters församling 

Huvudentreprenör: SBG Byggen 

Underentreprenörer: Blyfönster - Blyfönsterspecialisten, Måleri - Måleriexpress, Kittning 

västfasaden - Östermalms glasmästeri 

Ljuskonsult: Malin Alénius, White Arkitekter AB 

Antikvarisk medverkan: Cecilia Pantzar, Bjerking AB  

Byggnadstid: Vår 2018, höst 2019 

Antikvarisk slutbesiktning: 2019-07-08 
 

Kyrkans spetsiga torn höjer 

sig i kvarteren längs med 

Upplandsgatan.  
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KORT HISTORIK 

Sankt Peters kyrka på Norrmalm uppfördes som frikyrka för metodiströrelsen under åren 

1900-1901. Församlingen som bildades 1879 hade fram till dess varit inhysta i en fastighet på 

Wallingatan. Kyrkan ingår sedan 2011 i kyrkosamfundet Equmeniakyrkan som bildades 2011 av 

de tre frikyrkosamfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska 

Missionskyrkan. Kyrkan ligger integrerad i stadsdelens kvartersbebyggelse men utmärker sig i 

gaturummet vid Upplandsgatan genom en högrest, skiffertäckt torndel. Även övriga delar av 

exteriören är formgiven med en tydlig sakral prägel genom fasadernas repeterande gavelmotiv 

och tilltagna blyinfattade fönsterpartier med dekorativa glasmålningar. Fasadhörnet ovan den 

indragna huvudentrén är symboliskt utsmyckat med en skulpterad Kristus Tröstaren i 

finhuggen sandsten formgiven av J A Wetterlund. De ljusa slätputsade fasaderna möter en hög, 

markerad sockelvåning i grovhuggen kalksten. Arkitekten bakom den enhetligt formgivna 

kyrkan, Erik Lallerstedt, förenar här den sedan 1850-talet dominerande nygotikens spetsighet 

med tidens nya mjuka jugendformer. Medskicket från församlingen för sin vision av den nya 

kyrkan var Enkel men värdig. St Peters karakteristiska tornsiluett och stilblandning återfinns 

även i Lallerstedts något senare uppförda St Matteus kyrka som stod klar 1903 i angränsande 

stadsdelen Vasastan. I den engelska tidskriften Academy Architecture var St Peters kyrka det 

enda svenska exemplet på kyrkobyggen som omtalades i tidningen under åren 1892-1911.  

 

Byggnaden är i hög grad oförändrad sedan uppförandet både vad gäller fasaduttryck och 

materialutförande. Förutom att kyrkofunktionen är tydligt läsbar i exteriören speglar även 

fönstersättningen interiörens upplägg med stora dekorativa ljusinsläpp i kyrkorummet och 

enklare fönster utan blyinfattning i trapphus och administrativa utrymmen. Grinden vid 

huvudentrén tillkom först 1966. 

Kyrkans interiör åt öster inför renovering. Nedan läktaren ligger rosettfönstrets nedplockade 

innerfönster inför underhåll.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Frikyrka
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metodistkyrkan_i_Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Baptistsamfundet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Missionskyrkan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Missionskyrkan
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Kyrkan i relativt nyuppförd skepnad i början på 
1900-talet. Sydfasaden mot Kammakargatan har 
ännu ingen ytterdörr. St Peters församlingsarkiv.  

Fasadhörnet med Kristusrelief. St Peters 
församlingsarkiv.  

 

Till vänster kyrkan utmed Kammakargatan. Sydfasadens 
ytterdörr är på plats och tillkom därmed någon gång innan 
1923 då grannhuset som syns på bilden med sin dekorativa 
1700-talsportal kom att rivas. Digitala Stadsmuseet. 

Församlingen utvidgade sin verksamhet med ett nytt hus på 
grannfastigheten längs med Kammakargatan. Det uppfördes 
1923 efter ritning av Erik Lallerstedt. Digitala Stadsmuseet.  
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Sydfasaden, ritning av Erik Lallerstedt 1900. Den nya byggnaden på grannfastigheten var 
redan då med i planeringen, men uppfördes först 1923. Kyrkofasadens södra dörr finns med 
på ritningen, men genomfördes först en tid efter att kyrkan stod klar. St Peters 
församlingsarkiv.  

 

Västfasaden, ritning av Erik Lallerstedt 1900. St Peters församlingsarkiv.  
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Invändigt dominerar det tilltagna, högresta treskeppiga kyrkorummet som avdelas genom 

monumentala pelare. Generösa ljusinsläpp och ljusa väggar inramas av mörkbetsade 

trädetaljer av ek i fönster och furu i den öppna takstolen och anslutande innertak, i läktaren 

och bänkinredningen. Väggar och pelare är ljust avfärgade, senast i en ljusgrå nyans. I den 

absidformade kordelen bakom altare och predikstol finns sedan 1925 en karaktärsgivande 

altarmålning av Olle Hjortzberg. Den ersatte tidigare dekorativt måleri av Edvard Bergh. På 

läktaren nedanför det stora rosettfönstret står den med kyrkan samtida tysktillverkade orgeln 

från Walcker Orgelbau. Interiören har genomgått ett flertal renoveringar genom åren varav 

den mest tongivande utfördes på 1960-talet under ledning av inredningsarkitekten Sixten 

Wohlin. Då renodlades kyrkorummets interiör i en tidsenlig ljusgrå färgsättning som satte 

fokus på Hjortzbergs altarmålning. Altarringen byggdes om och den äldre vägghängda 

armaturen ersattes av ny med tidstypiska glaskupor.  

RESTAURERINGSHISTORIK 
 

1901 Nybyggnad efter ritningar av Erik Lallerstedt, byggmästare E. Lundgren. Fasadskulptur Axel Wetterlund, 

Glasfönster av Stockholms Glasmåleri Neuman & Vogel, interiört måleri av Edvard Bergh. Tornklockans urverk 

G.V Linderoth. 

1903 Orgel tillverkas i Tyskland av Walcker & co 

1923 - 24 Anslutande fastighet på Kammakargatan integrerades med en för verksamheten nyuppförd byggnad 

som ersatte ett äldre hus med anor från 1700-talet. Den nya byggnaden ritades också av arkitekt Erik Lallerstedt.  

1925 Altarmålning av Olle Hjortzberg. Då tillkom även en fris med sju runda bibliska symbolmålningar som  tycks 

ha blivit övermålade redan innan restaureringen 1961.   

1935 Ommålning trappuppgångar, stora uppgången från Upplandsgatan samt uppgångar från Upplandsgatan 

och gården.  

1937 Underhåll av kalkstensfasaden, utförd av Sandblåsningsbolaget. Innebar sandblästring av granit & 

kalkstensockel. 

1940 Inläggning av golv i kyrksalen, Tile-Tex-plattor i schackmönster.  

1955 Byte av taktäckning på 500 kvm med Icopal-skiffer pansargrå shingel.  

1961 Invändig restaurering under ledning av arkitekt Sixten Wohlin. Omfattar bla ommålning av kyrkorum, 

ombyggnad av altarring, den främre takkronan togs ner då den skymde altartavlan. Finns på tillverkaren Gusums 

bruksmuseum.  

1962 Renovering orgel, rengöring av orgelverk, reparationer samt byte och tillägg av nya stämmor. Olof Rydén. 

Stockholm. 

1965 Installation av hiss. 

1966 Grind till huvudentré Lindqvist & Mattsson, Smides & Mek Verkstads AB.  

1973 Ungdomslokal i källarvåning, av vilken inredningen ännu i hög grad finns kvar. 

1974 Fasadarbeten mot gården översyn av fasadputs, plåtdetaljer mm.  

1987 Invändig renovering av bottenvåningen med bland annat församlingssal och pastorsexpedition utförd av 

Sixten Wohlin Arkitektkontor. Arbetet omfattar allmän målning väggar och tak, inläggning av företrädesvis 

plastmatta, fönstermålning undantaget ekbågar som fernissades. 

1993-94 Renovering yttertak. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Walcker_Orgelbau
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Vy från läktaren över den nyuppförda kyrkans interiör med predikstolen centralt placerad i den halvrunda kordelen. 

Här framträder även korets och väggarnas ursprungliga utsmyckning av Edvard Bergh. Pelarnas dekorativa krön 

och hörn tycks vara målade i en avvikande nyans. Centralt hänger två stora mässingskronor och på läktarens 

väggar skymtar vägghängda trearmade armaturer. Bilden är hämtad ur en artikel skriven i samband med 

invigningen 1901. Digitala stadsmuseet.   

Före 1961. 

Efter 1961. 

Kyrkan före och efter renoveringen 1961. Interiören målades om och de sista 

resterna av ursprungligt väggmåleri av Edvard Bergh på väggytan ovan koret 

målades över. Bården utmed trätaket finns dock ännu kvar. Altarringen byggdes om 

och kortades ner. Den främre mässingskronan togs ner. St Peters församlingsarkiv.  

Före 1961. 

Korets altarmålning med 

omgivande runda symboler av 

Hjortzberg 1925. De runda bilderna 

i bågen tycks ha blivit övermålade 

redan innan 1960-talets renovering.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Sankt Peters kyrka är sedan 1995 utpekad som särskilt värdefull i Stadsmuseets klassificering 

av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Stockholm. Det innebär att den är blåklassad, vilket är 

klassificeringens högsta grad. Fastigheten omfattas därmed av PBL:s förbud mot förvanskning 

samt de generella paragraferna om varsamhet och underhåll.   

UTFÖRDA ÅTGÄRDER 

FÖNSTER 

Kyrkans gatuvända fönster var i stort behov av underhåll och har genomgått en omfattande 
restaurering. Arbetet utfördes i två etapper som inleddes med sydfasaden 2018 och därefter 
följde västfasaden 2019. Samtliga fönster har behandlats genom utvändig skrapning, målning 
och kittning alternativt kittlagning. Övriga åtgärder har varierat med fönstertyp och följt det 
framtagna åtgärdsförslaget av Uppsala domkyrkas Glasmålningsateljé från 2016. I fasaderna 
förekommer tre olika fönstertyper: 
 

- fönster utan blyinfattning 
- fönster med blyinfattning utan bemålning  
- fönster med blyinfattning och bemålning  

 
Den gårdsvända fasadens blyfönster var i något bättre skick. Det skyddade läget har troligtvis 
bidragit till detta då dessa fönster är mindre utsatta för väder, vind och nedsmutsning från 
trafik. De är dessutom mer förskonade från de vibrationer som trafiken ger. Här utfördes 
enbart invändig rengöring av innerfönster. En eventuell rengöring på plats av blyfönstren 
kvarstår och kan med fördel utföras på samma vis som vid rengöringen av rosettfönstret.  

Sydfasaden är färdigställd och arbete pågår på västfasaden. På nästa sida återges 

arbetet som utfördes på sydfasadens fönster. Rosettfönstret åtgärdades på plats medan 

trapphusets sex fönster togs till verkstad och blyades om.  

TRAPPPHUS 
NEDRE  

TRAPPPHUS 
ÖVRE  
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SYDFASADEN 

Fönster i västfasad före målning och rengöring.   

Utvändig fönstermålning pågår för västfasadens 
nedre trapphusfönster.  

Sydfasadens nedre trapphusfönster på verkstaden med utplockade blyfönsterpaneler.  

 

Nedre trapphusfönster efter åtgärd på både snickeri och blyfönster.  

Trapphusets blypaneler före 

åtgärd.     

Trapphusfönster före åtgärd. Blyspröjsar var 

allmänt otäta med spruckna kanter och bortfallet 

kitt.  

Övre trapphusfönster med en 

nymonterad färdigställd blypanel. 

 

Övre trapphusfönster före. 
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Kyrkans västfasad mot Upplandsgatan före renoveringen. 

Samtliga fönster målades med linoljefärg i samma kulör 

Trapphuset från Upplandsgatan före 

fönsterrenovering och lagning av de två nedre 

solbänkarna.  

Trapphusets små fönster med enfärgade glas före och 

efter ommålning. Karmens understycke var generellt 

uttorkade och i stort behov av åtgärd.        

Västfasadens stora fönster före åtgärd. Träbågarna var 

mycket uttorkade nedtill och helt utan färg. 

Fönsterpanelernas bly hade uppspruckna spröjsar som 

var uttorkade och i hög grad saknade kitt.        
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Fönsterkulören hämtades från ett skyddat läge 

med befintlig färgsättning mer intakt. Det 

iakttogs inte några andra färgspår under, men 

eventuellt var ekbågarna inte täckmålade från 

början.  

Rosettfönstrets nedplockade innerbåge var infäst 

med skruvar som återanvändes.       

Rosettfönstrets nedplockade innerbågar av ek kittades 

om med linoljekitt och putsades innan återmontering.  

Västfasadens stora fönster efter åtgärd av ytterbåge och 

fönsterpaneler. Monteringen av den lilla kantlisten mot 

blyfönstren återstår.  

Västfasadens stora fönster efter åtgärd även med inmålade 

eklister på plats. 
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Innerfönster 
De invändiga träbågarna i ek var i gott skick. De som tillhörde rosettfönstret plockades ner och 

åtgärdades i kyrksalen. De kittades om med linoljekitt och behandlades med lätt pigmenterad 

ädellack som tidigare (Ädellack Alcro). På västfasaden åtgärdades innerbågarna på plats. De 

kittlagades på utsidan innan blyfönstren återmonterades. Innerbågarna är utformade med så 

kallade sparfalsar i kombination med skört gammalt glas som är svårt att ersätta om det går 

sönder. Det hade därför varit mer fördelaktigt att utföra arbetet på verkstad, men till följd av 

att blypanelerna var klara för montering och arbetet behövde skyndas på utfördes arbetet på 

plats. Kittlagningen utfördes med förbehandling av kokt linolja och linoljekitt. Inga glas kom till 

skada i samband med kittningen, men en glasruta förstördes i ett tidigare skede i samband 

med avskjutning av en duva som tagit sig in i kyrkorummet. Glaset ersattes av ett likartat glas. 

Ekbågarna behandlades avslutningsvis med ädellack från Alcro. Därefter återfördes 

blyfönsterpanelerna som hyvlades till i den yttre blykanten för skräddarsydd inpassning i 

bågen. De fästes med rostfri spik genom panelernas blykant. När panelerna var på plats 

monterades återigen en smal kantlist av ek. Samtliga kantlister byttes ut då de var väderbitna 

och skadade. De tillverkades med den tidigare eklisten som förlaga och spikades försiktigt med 

rostfria stift. Skarven mellan list och blypanel tätades avslutningsvis med kitt innan målning av 

listen med linoljefärg.  

 

Sydfasaden under pågående kittning av 

innerbågarnas utsida. Arbetet utfördes på plats i 

samband med återmonteringen av de åtgärdade 

blyglaspanelerna 

Kittning av innerbågens utsida.  Innerbågen är nykittad med linoljekitt. 

Nykittad innerbåge till vänster och monterat 

blyfönster till höger. Kantlist av ek ännu ej monterad. 
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Blyfönster 
Merparten blyglaspaneler togs ner och åtgärdades på verkstad, undantaget två mindre fönster 

i sydfasaden som är inbyggda i hisschaktet. Många av fönsterpanelerna buktade till följd av 

påfrestningar över tid som orsakat utmattning i både blyspröjs och försvagade stormjärn. De 

paneler som togs in på verkstad blyades om i sin helhet. Glasrutor rengjordes och skadade glas 

lagades med blyspröjs. I några enstaka fall byttes sedan tidigare utbytta enfärgade glas ut mot 

glas som stämde bättre med fönsterbågens ursprungliga mönster. Endast ett målat glas byttes 

ut. Det var utbytt sedan tidigare och grovt målat med tusch. Samtliga stormjärn ersattes med 

nya, då järnstagen var mycket rostangripna och förtunnade. Samtliga nytillverkades enligt 

samma utförande som tidigare i ursprunglig dimension som kunde utläsas i skyddade lägen där 

korrosionen varit mindre påtaglig. Innan montering behandlades de med grå rostskyddsfärg, 

Prozink CRC, och därefter en svart lackfärg, som båda påfördes med spruta. Valet av lackfärg 

föregicks av dialog med konservatorn från Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé som utfört 

åtgärdsprogrammet. De bedömde att den föreslagna lackfärgen var förenlig med 

blyglaspanelerna.  

 

Västfasaden omfattade omspröjsning av sammanlagt 60 blyglaspaneler. Fönstren var kraftigt 

nedsmutsade vilket innebar en ovanligt svår rengöringsprocess. Vid återmonteringen av 

fönsterpanelerna användes linoljekitt från Åffa på tub, av ren linolja och krita. (Tillverkare Dana 

Lim A/S). 

 
Rosettfönster sydfasad 
Det stora rosettfönstret i sydfasaden åtgärdades på plats. Utvändigt utfördes skrapning, 

kittning och målning med linoljefärg i tre lager. Blyfönsterpanelerna rengjordes parallellt från 

både in- och utsidan för att kunna kommunicera om synbara beläggningar. Blyspröjsen var 

något bredare än på kyrkans övriga fönster och glaskvaliteten upplevdes som något 

modernare. Fönstret var i betydligt bättre skick än fasadens övriga fönster avseende blykvalitet 

och kitt. Eventuellt har detta fönster åtgärdats tidigare, men det har inte påträffats någon 

notering om det i arkivet.  

Sydfasaden mot Kammakargatan efter åtgärd av fönster.  Rosettfönstret inifrån före åtgärd.   
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Sydfasadens rosettfönster efter utvändig målning av det dekorativa ramverket, men före rengöring av blyfönster.  
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Det stora rosettfönstret i kyrkans sydfasad åtgärdades på plats. Inledningsvis 

utfördes målning av det yttre ramverket i trä och därefter rengöring av 

blyglasfönster. Rengöringen av glaset gjordes parallellt från både in- och 

utsidan för att kunna kommunicera om synbara beläggningar. Bilderna är tagna  

före rengöring av blyglasfönster.  
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Processen för åtgärd av blyfönster i verkstad innebar följande moment: 
 

- Inledande rengöring med grovtvätt av hela bågen genom vattenspolning, borste och 

diskmedel (1). 

- Därefter lösgjordes glasen från blyspröjsen. Det var väldigt lite kitt kvar i spröjsverket 

(2). 

- Rengöring utfördes sedan per glas. Inledningsvis skrapning med metallblad (3) för att 

avlägsna grova beläggningar av kitt och rost, därefter stålull för att ta bort mer ingrodd 

smuts samt tvätta och gnugga med trasa och papper (4). 

- De rengjorda glasen blyades därefter med nytt bly av samma format som tidigare (5). 

- Den färdigblyade bågen kittades med egenblandat kitt (linolja och krita) som borstades 

in (6), överflöd gnuggades bort med sågspån (7), sedan gnuggades glasytan ytterligare 

med krita. Samma behandling med kitt, sågspån och krita utfördes på panelens båda 

sidor.  

- Därefter arbetades kitt in i fogar ytterligare med pinne och överflöd gnuggades bort 

från glaset med sågspån en andra gång (8). 

- Skadade glas lagades genom kompletterande blyspröjs. Antalet var ringa, och 

företrädesvis i den yttre frisen.  

- Äldre lagningar som var anpassade till helheten lämnades orörda. 

- Ibland ersattes missprydande sekundära glas. Det var företrädesvis enfärgade glas som 

byttes ut undantaget ett som var bemålat. Det målade glaset var endast bemålat med 

tusch. Det nya glaset målades med glasmålningsfärg och måleriet utfördes av 

Constantin Mara, konstnär och glasmålare från Rumänien. 

- Övriga sekundära glas som byttes ut ersattes av enfärgat munblåst antikglas från 

Lamberts i Tyskland. Glaset brändes i ugn för att få rätt struktur och färg. Det krävdes 

ofta flera bränningar för att uppnå önskat resultat. Glaset gulnar exempelvis till rätt gul 

nyans vid ca 800 grader.  

- Det märks generellt skillnader från panel till panel i hantverket. Ibland är glasbitarna 

för små för sin placering. Ibland förekommer glas med matt yta utan någon 

genomtänkt ordning, vilket antyder att det inte är en medveten del av utförandet. En 

matt glasyta uppstår vid för långvarig hög temperatur.  

- Flera fönsterpaneler var nämnvärt mindre än själva öppningen med påtagliga glipor 

och brister i både täthet och infästning som följd. Det har sannolikt bidragit till 

buktning och slitage på spröjsverket. För att komma till rätta med det kompletterades 

panelernas yttre del med en extra bred blykant som skars till på plats för bästa 

inpassning i öppningen.  
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Exempel på västfasadens fönster före nedmontering. 

Kantlisten av ek borttagen. Blyspröjsar har otäta kanter och 

försvagade möten både i spröjsverket och ytterkanter.  

Vid demontering säkrades de instabila panelerna med tejp.   

Första grovrengöringen av panel i verkstad med 

vatten och borste.    

Fönsterpanel ligger redo för rengöring och varje glasruta 

bearbetas enligt samma princip.   

Inledningsvis avlägsnas grövre beläggningar med blad.   Därefter gnuggas ytan med stålull.    

1 2 

3 4 
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Glasruta före och efter rengöring. Den mörka linjen i 

överkant är beläggning och korrosion efter stormjärnet.  

Fönsterpanel upplagd för glasvis rengöring. Fönsterpanel omblyas. 

Färdigställd fönsterpanel kommer vi montering spikas 

genom blyspröjs i glasmöten för att undvika skador på glas.     

Arbetsbänk under pågående arbete med att blya om ett av 

västfasadens trappfönster. 

5 
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Kitt arbetas in ytterligare med träspatel i det nya 

spröjsverket.    
Överflödigt kitt torkas bort med trasa och sågspån.     

Kittet borstas in i blyspröjsen med borste.      

Fönsterpanel före respektive efter rengöring och blyspröjsning. 

De rengjorda fönsterglasen ligger redo för blyspröjsning.    

Nya grundmålade stormjärn till vänster 
och ett av de gamla rostiga till höger.  

6 

7 8 
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Tv. Exempel på utbytt glas, det ljusa, som nu 

ersattes av ett mörkare glas som ansluter till 

bågens ursprungsmönster.    

Några bågar var omblyade sedan tidigare. Här ett 

sånt exempel från sydfasadens trapphusfönster.  

Trots det var blyspröjsen mycket skadad.   

Vid tidigare fönsterrenovering 

har skadade glas ibland blivit 

ersatta med nya glas i för 

mönstret avvikande färg. I 

samband med omspröjsning 

byttes sådana glas där 

färgskillnaden bedömdes 

påverka fönstrets uttryck ut till 

en mer anpassad kulör. Tv. 

Trapphusfönster där två glas 

ersattes, ett mindre och ett 

större. 

 

Ursprungligt glas som vid friläggning uppvisar tydlig färgförändring 

mellan exponerad mörkare brunaktig yta och ljusare gula ytor 

längs kanter som varit dolda bakom blyspröjs.     
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Åtgärdade fönsterpaneler är åter på plats. Endast kantlisten 

återstår att montera.    

Ny eklist monterad i mötet mellan båge och blyfönster.  

Kittning av innerbågens utsida pågår. Inför kittning oljas 

falser med linolja.     

Fönsterpanel återmonterad.      
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 Fönster under rengöring med till hälften utförda ytor.     

FÖRE RENGÖRING 

EFTER RENGÖRING 

Västfasadens trapphusfönster före.  Sydfasadens fönster efter.   Exempel på lagning av glas med bly.    

Exempel på tidigare lagning med 
avvikande glas. Flertalet lagningar var 
lokaliserade till just den yttre frisen.    

Bilderna till vänster visar 
fram- respektive baksida på 
ett bemålat glas med bränt 
måleri. Här framträder 
skillnaden i matthet och 
struktur på samma glas där 
baksidan är mer grynig och 
matt. För de enfärgade 
glasen märks ibland att den 
mer gryniga avigsidan blivit 
felvänd, troligtvis av misstag. 
Det syns dock främst i 
nedmonterat läge.  

 

Fönstertillverkarens märkning.     
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Interiören åt väster med de rengjorda fönstren vid invigningen 2020-02-02. Lagningar av glas 

nedan anges enligt fönsternumreringen i bilden.  

Fönster 1.Nedre raden, bågen längst till höger. 

Lagning med bly av originaldelar i bemålat glas med 

bladornamentik.  

Fönster 2. Mittraden, bågen 

längst till vänster. Lagning av 

grön enfärgad kantbit. Grönt 

glas av rätt kulör var svårast 

att frambringa. 

Fönster 3. Nedre raden, bågen 

längst till höger. Lagning av gul 

ytterbård. Samma lagning 

förekommer på några fler ställen, 

troligtvis till ytterkantens mer 

utsatta läge. Notera även den 

medvetet utförda repeterande 

gröna färgskillnaden mellan 

bladglasen med varannan olivgrön 

och varannan mer klargrön.  

 

FÖNSTER 1 FÖNSTER 2 FÖNSTER 3 
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GOLV 

Kyrksalens golv förnyades vid en invändig ombyggnad på 1940-talet. Då ersattes en enfärgad 

mörk linoleummatta av ett schackrutigt Tile-tex-golv. Det är dock oklart om den då utbytta 

mörka mattan var ursprunglig. Kyrkorummet hade fortsatt schackrutigt golv efter 1960-talets 

invändiga renovering. Det nuvarande vita linoleumgolvet i kyrksalen kan därmed vara 

tillkommet så sent som 1987, då kyrkan åter genomgick en invändig renovering. I den utförda 

arkivgenomgången påträffades dock inte några uppgifter om det senaste golvbytet. Läktarens 

mörkbruna linoleummatta härrör troligtvis från samma tid som den första enfärgade mattan i 

kyrkorummet, På läktaren tycks mattan inte vara ursprunglig, då det underliggande furugolvet 

har spår efter tidigare behandling.  

 

I samband med fönster- och orgelarbetet togs även tillfället att utföra en översyn av golven. 

Kyrksalens ljusa linoleumgolv rengjordes och polerades. Läktarens mörkbruna linoleumbelagda 

golv var mycket slitet och mattan var både sprucken och bitvis bortfläkt. Mattan låg direkt mot 

trägolvet och upprepade behandlingar med fernissa har gett mattan en mycket hård och skör 

struktur. Färgen har troligtvis också mörknat betydligt sedan den lades in. Underliggande 

brädgolv av furu kan dock eventuellt ha varit frilagt från början, åtminstone under bänkarna 

där golvet består av breda brädor lagda med fris. Golvet vid orgeln var däremot mer tydligt ett 

undergolv med smalare, obehandlade brädor.  

 
Vid upprustningen av golvet framlades alternativen att förnya linoleummattan alternativt att 
låta trägolvet vara framme. En ny matta innebar även ett tunt undergolv, då linoleummattor 
numera är något tunnare än tidigare och därför i högre grad slits i direkt kontakt med det 
något ojämna trägolvet. Friläggning av trägolvet framfördes som ett möjligt alternativ, men 
såpskurning ansågs vara alltför underhållskrävande. Valet föll på ett slipat och lackat golv 
(LOBA, först Eaysprime, därefter lack WS 2K fusion matt). Även vilplanet i trapphuset utanför 
läktaren åt söder, där äldre trägolv också var belagt med linoleummatta avtäcktes, slipades 
och lackades. Golvytan framför orgeln belades däremot åter med mörkbrun linoleum. På det 
ojämna trägolvet lades först en tunn duk och därefter löst utlagda tunna masoniteskivor. 
Mattan från Forbo Flooring System var av typen Marmoleum Fresco, Colour Walnut, Dessin 
3874 (2,5 mm tjock, 200 cm breda våder). Även trapporna till orgelpodiet belades med matta. 
Befintliga mässingslister rengjordes och återanvändes i trapporna. Sättsteg på både läktare och 
orgelpodiets trappor behandlades med kontrasterande mörk rödbrun olja för att harmoniera 
med balustrader och bänkar (LOBA, HS 2K Impact oil, kulör Wenge). Samma mörka olja 
användes på den senare tillkomna trappan och avsatsen till sidorummet invid orgeln. De 
mörka sättstegen bidrar till att ge det nu ljusa läktargolvet en tydlig arkitektonisk indelning 
samt synliggör stegen på avstånd. Vid återmöbleringen av bänkarna rekommenderades mjuka 
tassar på bänkarnas undersida för ett mer skonsamt möte med de nybehandlade trägolven. De 
tunga bänkarna blir då även enklare att förflytta i sidled vid behov.  
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Kyrksalens kordel i början på 1900-talet med ursprungligt dekorativt väggmåleri och mörkt enfärgat 
linoleumgolv. St Peters församlingsarkiv.   

Kyrksalens kordel efter 1940-talets golvbyte till 
schackrutigt golvmönster. Missionärsinvigning 1949. 
St Peters församlingsarkiv.  

Kyrksalen efter restaureringen 1961 då det 
schackrutiga golvet fick vara kvar. St Peters 
församlingsarkiv. 
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Läktarens orgelpodium under pågående golvarbete med 
frilagt trägolv.  

Läktarens orgelpodium efter renovering med orgel på plats 
och linoleummatta på orgelpodiet.  

Trapphusets vilplan var täckt med linoleum.      Underliggande trägolv togs fram och behandlades som 
läktargolvet.       

Läktaren med senare inrett sidorum nås via en enkel 
sekundär trätrappa. Före golvåtgärd.      

Läktaren efter renovering. Trappan infärgades som 
sättstegen för att smälta in i inredningen. 
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Trapphusets vilplan var täckt med linoleum.      

Läktarens orgelpodium med frilagt trägolv åt väster. Mattläggning på orgelpodiet.  

Sidorum bredvid orgel mot Upplandsgatan före 
golvslipning.  

Linoleummattan låg på ett tidigare behandlat trägolv. 
På bilden prov för ny linoleummatta som lades framför 
orgeln.  

Yta där färgen på 

befintlig matta 

framträder. 

Golvet är slipat men ännu inte behandlat.  
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Det avtäckta läktargolvet före slipning.  Läktaren är utformad med gradänger för bästa 
möjliga sikt.   

Västra sidan av läktaren efter renoveringen.   Läktargolv efter slipning och behandling med matt 
lack. Sättstegen utfördes mörka med mahognyfärgad 
olja.  

Kyrkorummet vid den fullsatta invigningen med 
nyrestaurerade fönster i fonden.    

Kyrkorummet vid invigningen med kören framme i 
koret.  
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Ytterdörren på Kammakargatan före och efter åtgärd.    

Ytterdörren mot Upplandsgatan före och efter ommålning. Överljuset hade samma 
färg som fönstren medan dörren var svart utan spår efter fönsterfärgen. Dörrparet 
av ek var ursprungligen inte täckmålat. 

Nedre ingången i det 
indragna fasadhörnet med 
senare fanérad enkeldörr.  

Yttre trapphus med ursprungligt dörrparti till 
kyrksalens våningsplan. Ingen åtgärd 2019.  
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YTTERDÖRRAR 

Kyrkan har fyra gatuvända ingångar varav tre är ursprungliga. I det indragna fasadhörnet finns 

två entréer. En i markplanet som leder till församlingssal och pastorsexpedition och en som når 

kyrksalen via en yttre trappa. På Upplandsgatan finns ytterligare en ingång som ansluter till ett 

nordligt trapphus med koppling både till administrativa delar, kyrksal och läktare. 

Kammakargatans ingång fanns inte från början men tillkom någon gång före 1923. Dörren 

dyker upp på foton där den äldre grannfastigheten ännu finns kvar, den revs först 1923. 

Dörren ersatte då ett av de små ursprungsfönstren. Utförandet på den nytillkomna dörren 

hämtades från den dörr som finns utritad på originalritningen från 1900.  

 

Huvudingången är till stor del oförändrad sedan uppförandet undantaget den nedre 

ytterdörren som ansluter till kyrkans administrativa delar. Dörrbladet är förnyat på senare tid i 

ett utförande som inte ansluter till byggnadens ursprungskaraktär. Här fanns från början en 

pardörr i ek med blyinfattade glaspartier, så kallat katedralglas. Den äldre dörren finns med på 

foton i samband med invigningen av hissens tillkomst 1965. Dörrpartiet i den yttre trappan 

som leder direkt till kyrksalens våningsplan är ännu i ursprungligt skick med blyfönsterpaneler. 

Den är i gott skick och åtgärdades inte denna gång. I västfasaden mot Upplandsgatan finns en 

enkelt utformad slät svartmålad trädörr med överljus målat i fönsterfärgen. Dörren är av ek 

och tycks ursprungligen ha varit omålad då den finns beskriven i en brandförsäkring från 1934 

som pardörr i ek med katedralglas. Den nuvarande dörren stämmer även väl med den dörr 

som finns på originalritningen från 1900.  

 

Ekdörren på Kammakargatan renslipades från befintlig lack och oljades tre gånger med kokt 

linolja. De två första strykningarna förtunnades något med terpentin. Dörren mot 

Upplandsgatan målades åter med linoljefärg, men i en mellanmörk brun, NCS 7010-Y50 R, som 

ansluter bättre till helheten än den tidigare svarta, NCS 8500-N.  

 

Den ursprungliga dörren till bottenvåningen 
fanns kvar vid invigningen av hissen på 1960-
talet. St Peters församlingsarkiv.    

Den indragna huvudentrén med den 
nedre dörren till vänster. St Peters 
församlingsarkiv.       
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YTTERTRAPPA 

I samband med renoveringen ersattes några skadade stenar i yttertrappans vilplan. Stenbytet 

utfördes med god anpassning till befintlig stentyp både avseende material och bearbetning.  

 

FASADER 

Fasaderna är ursprungligen utförda i grå terrasitputs mot gatan och ljus varmgul slätputs in 

mot gården. Gatufasaderna har på senare tid blivit målade i en ljus gulvit nyans. Omfattningar 

och listverk är utformade i finhuggen kalksten. Huvudingångens hörnpelare är utförd i 

finhuggen granit med kapitäl av ornerad kalksten samt en anslutande figurativ relief i sandsten 

täckt av skärmtak i koppar. Samtliga fönster hade ursprungligen karmar och bågar av ek.   

 

I samband med fönsterarbetet lagades mindre putsskador i sydfasaden med hydrauliskt 

kalkbruk (Weber 148 cal resp 152 cal). I västfasadens rundade trapphus fanns flera fönster 

med skadade solbänkar av kalksten. Lagningar hade sedan tidigare utförts med bruk och 

utfördes på samma sätt igen. Det bruk som användes var finbetong från Weber. Det hårda 

bruket valdes med hänsyn till den flacka ytans utsatta läge för vatten.  

 

Tornets fyra ljudgluggar är utformade med jalusiluckor av ek med plåtbeklädnad. Ekpartierna 

sitter i utsatt läge och uppvisar vissa rötskador. Församlingen avser att ta fram en 

underhållsplan för dessa under 2020. 

Skadade solbänkar på trapphuset mot Upplandsgatan. Solbänkarna av kalksten uppvisar äldre i 

flera fall brukslagningar. Andra listverk har med tiden blivit intäckta med kopparplåt.  

Flera solbänkar var sedan tidigare lagade med 

bruk.   

Solbänkar och listverk är ursprungligen 

utförda i kalksten. Listverket har senare blivit 

kopplarinklätt.  
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ORGEL 
Orgeln inköptes i samband med kyrkans uppförande och tillverkades av den tyska orgelfirman 

Walcker & co 1903. Den är byggd som en romantisk orkesterorgel och i helpneumatiskt 

utförande med så kallade kägellådor. Vid renoveringen 1962 byttes och kompletterades orgeln 

med ett antal nya stämmor för att bredda klangbilden enligt den samtida orgelrörelsens anda 

som blickade tillbaka till orgelmusikens guldålder på 16 - 1700-talen. Renoveringen utfördes av 

Olof Rydén i Stockholm.  

 

BELYSNING 

I kyrksalen fanns från början två takkronor av mässing och 18 trearmade vägglampetter av 
mässing. I samband med den invändiga renoveringen 1961 avlägsnades en av 
mässingskronorna och de vägghängda armaturerna flyttades ner i församlingssalen. 
Mässingskronorna är tillverkade av Gusums bruk och den krona som togs ner flyttades till 
deras bruksmuseum. Idag består kyrksalens belysning av en ursprunglig mässingskronan som 
hänger centralt i rummet och vägghängda armaturer som troligtvis härrör från den invändiga 
renoveringen 1961.  

 

Under januari 2020 installerades ny belysning för ljussättning av rosettfönstret och orgeln. En 

ljusskena med dimbara spotlights (led) placerades diskret på insidan av orgelnischens vägg. 

Ljuset på rosettfönstret är tänkt att lysa upp fönstret exteriört när kyrkan är stängd. På sikt 

finns tankar om liknande belysning på läktaren för att bidra till att även exteriören mot 

Upplandsgatan blir upplyst genom fönstren. Framöver planeras även ny belysning för koret i 

form av små spotlights på skena som placeras på de främre pelarnas kapitäl. Utvändigt förnyas 

belysningen av fasadhörnets skulptur och befintliga iögonfallande strålkastare byts ut mot 

diskretare spotlights.   

 

BARNRUM 

I samband med renoveringen kompletterades kyrksalen med ett avskilt rum för barn att vistas i 

under förrättningar. Rummet inordnades i kyrksalens bakre del och utformades som en 

uppglasad kub i ena hörnet mot Upplandsgatan.  
  

Kyrksalens nuvarande väggarmatur härrör troligtvis från ombyggnaden 1961. De ersatte då de 

ursprungliga väggarmaturer som numera finns i bottenvåningens församlingssal.  
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Tornets ljuglugg är tänkt att åtgärdas framöver. Träjalusierna 

av ek är delvis rötskadade och behöver ses över och lagas.    

Tornet från nordväst med kopparklädd ljudglugg i 

det skiffertäckta taket.  

I det indragna entrépartiet av företrädesvis granit hänger ännu två ursprungliga klotarmaturer en i valvet och 

en uppe i trappan bakom grinden. Den nedre delen har blivit kompletterad med rörelsestyrda halogenlampor 

för att göra utrymmet mindre trivsamt för nattgäster.  
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AVVIKELSER FRÅN HANDLINGAR 

Åtgärderna utfördes i enlighet med den framtagna arbetsbeskrivningen, då skadebilden i hög 
grad överensstämde med den förväntade. Ett av västfasadens fönster var inte tillgängligt för 
åtgärd då det är integrerat i hisschaktet.  

KULTURHISTORISK BEDÖMNING AV ÅTGÄRDER 

Fönsterarbetet utfördes i enlighet med länsstyrelsens beslut. Sammantaget bedöms resultatet 
vara av god hantverksmässig kvalitet och med stor hänsyn till byggnadens kulturhistoriska 
värden. Med hänsyn till att merparten av de gatuvända fasadernas blyfönster fick förnyade 
blyspröjsar är det ur antikvarisk synpunkt positivt att den gårdsvända fasadens fönster kan 
rengöras på plats utan byte av blyspröjs. Där finns flertalet fönstertyper representerade och 
särskilt intressanta är förstås kyrksalens stora fönsterpartier.   

 

 
 

 

 

 

  

Västfasaden mot Upplandsgatan efter åtgärd av fönster. Inringade två fönster var inte 

tillgängliga för nedplockning då de är inbyggda i hisschaktet. De rengjordes endast från 

utsidan.  



Sida 35 (42) 

REFERENSER 

Brandförsäkring 1934, handling finns i församlingens arkiv.  

Schönbeck, H. 1992. Stockholms stadsmuseums steninventering. 

Nilsson U & Schönbäck, H. 1993. Dekorativ fasadsten på Stockholms malmar, en bergarts- och 

skadeinventering. Stockholms stadsmuseum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bjerking AB 
 

 

 

Cecilia Pantzar Byggnadsantikvarie/                      

Certifierad sakkunnig Kulturvärden KUL2  

Telefon: 070-2633810 

cecilia.pantzar@bjerking.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granskad av: Anne Philipson Jancke 

Kulturgeograf/arkeolog 

 

 

 

 

 
 
  



Sida 36 (42) 

 
 
  

Västfasaden före fönsteråtgärd.    

 

  

Västfasaden efter fönsteråtgärd.    
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Västfasaden, Erik Lallerstedt, 4 april 1900. St Peters församlingsarkiv.  

BILAGA 1. RITNINGAR 
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Sydfasaden, Erik Lallerstedt, 4 april 1900. St Peters församlingsarkiv.  
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Planritning av. Erik Lallerstedt, 1900. St Peters församlingsarkiv.  
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Längdsektion nord-syd. St Peters församlingsarkiv.  

 



Sida 41 (42) 

  

Tvärsektion öst-väst med orgeln i fonden. St Peters församlingsarkiv.  
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Tvärsektion öst-väst med koret i fonden. St Peters församlingsarkiv.  

 


