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Pressmeddelande 2010-12-15 

17 ton tornspira i luften 

Skallsjö kyrka har länge varit i behov av renovering vilken nu är i full gång. I maj togs tornspiran av kyrktornet för 

att renoveras och sedan sättas tillbaka på ett nytt ljustorn. På måndag 20 december kl 12.30 är det dags att 

lyfta tornspiran på plats!  

Tornspiran är kyrkans ursprungliga spira som renoverats. Den ska nu upp på sin plats på ett nytt ljustorn, ett torn 

med stora glaspartier som kommer att kunna belysas inifrån. Det krävs kunnighet för att lyckas smida ihop den 

150 år gamla spiran med den helt nya torndelen, det måste passa på bara några centimeter för att det hela ska 

fungera.  

Det är viktigt att allt går rätt väg på måndag för att det ska gå att lyfta upp tornspiran under så riskfria former 

som möjligt. Själva spiran väger 17 ton, den är 23 meter hög och ska upp på tornet som redan det är 20 meter 

högt, skulle det blåsa är det stora krafter som går i svängning. För att klara av lyftet används en kran som  väger 

220 ton, det krävs en del styrka i maskinerna för att lyfta upp spiran på plats. Det ser tyvärr ut som att 

temperaturen kommer att krypa ned långt under 0-strecket och kylan kan ställa till problem genom att 

maskinerna är extremt väderberoende. När lyftet väl sker så måste spiran lyftas ca 5-10 centimeter för att 

sedan manuellt vägas in så att det hänger helt lodrätt innan lyftet upp på tornet sker.  

Inuti spiran ska klockorna först fästas innan själva lyftet kan ske. Tanken är att klockorna ska komma på plats nu 

under veckan för att lyftet ska gå enligt plan på måndag, men visar det sig att det inte går att få in klockorna när 

spiran står som den gör nu måste kranen tas till hjälp på måndag för att lyfta i dem. 

Går allt vägen på måndag 20:e december så lyfter vi spiran på plats vid ungefär 12.30. 

I och med att tornspiran sätts på plats är vi en bra bit på väg i renoveringen men hela kyrkan, inklusive interiört, 

ska renoveras. Vi hoppas att kyrkan ska kunna öppna igen under hösten 2011 och då önskar vi att kyrkan ska få 

komma att bli en härlig plats att vara på, att många vill dela glädjen med en ny, flexibel och andlig kyrka med oss.  

Kontaktperson, Kyrkoherde Daniel Tisell 

0707-73 18 88, daniel.tisell@svenskakyrkan.se 

 

Bild 1: Kyrkan är fuktskadad. Bild 2: Mitt under renoveringen, stålkonstruktionen som ska hålla ihop glaspartiet sätts på plats, 

spiran står bredvid kyrkan. Bild 3: Visionen av hur kyrkan kommer att bli med sitt ljustorn. 


