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Bakgrund 

 

Projektet förbättrade inventarieförteckningar inleddes i februari 2013. Programmet Sacer, ett 

program för digitala inventarieförteckningar togs under 2012 över av kyrkan på nationell nivå 

från Västerås stift. Eftersom programmet utvecklats i Västerås använder flertalet av 

församlingarna i stiftet Sacer. Stiftet lade från början ner ett stort arbete med att hjälpa 

församlingar som önskade föra över sina inventarieförteckningar till systemet. Arbetet med 

digitalisering av inventarieförteckningar i Sacer intensifierades ytterligare under 2012-2013 

genom den hjälp som erbjudits av det s.k. Kyrkoprojektet i Sensus regi. Inom kyrkoprojektet 

registrerades befintliga inventarieförteckningar (böcker, pärmar och dyl.) in i systemet i 

befintligt skick, vilket innebär att de i många fall innehåller felaktig information.  

 

Projektet initierades för att ge sakkunnig hjälp med att rensa och komplettera 

inventarieförteckningarna till de församlingar som har Sacer eller planerar att överföra sina 

förteckningar till Sacer. Målsättningen för projektet var att höja kvalitén på det material som 

finns infört i Sacer och se till att det motsvarar kraven på inventarieförteckningar som 

Kulturmiljölagens 4 kap och föreskrifter innehåller.  

 

Genomförande 

En antikvarie har under 2013-2014 arbetat deltid i projektet. Församlingar som valt att föra 

över sina inventarieförteckningar eller står i begrepp att föra över sina inventarieförteckningar 

till Sacer har besökts, totalt 62 församlingar. Besöket har genomförts som en 

inventariekontroll på plats i respektive kyrka. 

Församlingens inventarieansvariga och oftast också vaktmästare har varit närvarande vid 

inventeringstillfället. 

Besöket har inletts med ett informationspass kring gällande lagstiftning för 

inventarieförteckningar och inventarier samt information om Sacer. 

 

Antikvarien från stiftet har utgått från den för stiftet avsedda kontrollrapporten i Sacer och 

arbetat direkt mot databasen.  

Materialet i databasen har kontrollerats mot den inventarieförteckning som fanns innan 

digitaliseringen i Sacer samt mot det verkliga tillståndet.  

 

Avvikelser har noterats i ett protokoll som tillsänts församlingen, länsstyrelsen och 

kontraktsprosten.  

 

Församlingarna har uppmanats komplettera inventarieförteckningar utifrån de brister som 

påvisats i protokollet. Stiftet har också bidragit med råd och stöd till församlingarna när de 

gjort rättelser i Sacer och registrerat in nya föremål.   

 

Projektet har samordnats med länsstyrelsernas utökade tillsyn över kyrkliga inventarier som 

pågick under 2013.  

 

 



 

 

  

  

Projektutvärdering 

62 kyrkor har besökts inom ramen för projektet och inventarieförteckningarna har 

kontrollerats mot det digitala Sacer, det system man hade innan Sacer och det verkliga 

tillståndet. Brister har noterats och kommunicerats till församlingarna. Detta har resulterat i en 

betydande kvalitetshöjning av det material som finns infört i Sacer även om man inte fullt ut 

lyckats nå projektmålet att kvalitetssäkra samtliga inventarieförteckningar i Västerås stift.  

Då det bara är församlingarna själva som har behörighet att göra ändringar i Sacer så beror 

kvalitetshöjningen på hur aktiva församlingarna varit med att följa upp avvikelseprotokollet 

och noteringar i databasen. Stiftet avser kontrollera om ändringarna genomförts vid nästa 

planerade inventariekontroll (inventariekontroller genomförs vart 6 år eller i samband med 

visitation). 

 

Ekonomi 

KAE: 295 000kr 

Egen finansiering: 304 984 

Totalt: 599 984 kr 
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