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Inventarieprojektet 2010-2011 
 

Inledning 
Under åren 2009 - 2011 har 158 av Karlstads stifts kyrkors inventarier besiktats av Värmlands 
Museum (Värmlands län och Örebro län) och Kulturlagret, Västarvet (Dalsland).   
 
Enligt kulturminneslagen (KML), 4 kap §§ 6, 7 och 8 ska det finnas en inventarieförteckning för alla 
lösa inventarier i en kyrka. Denna förteckning ska enligt kyrkoordningen kap 40 § 2 upprättas av 
kyrkoherde eller annan präst samt ledamot/ersättare i kyrkorådet. Förteckningen ska uppdateras 
vart 6:e år. Inventeringen utgör i de flesta fall endast en förteckning av vad som finns och ytterst 
sällan av antikvarie/konservator statusbedömning ur antikvarisk- och konservatorisk synpunkt. 
Bedömning av respektive föremåls behov av renovering eller lämplig plats att förvaras på saknas 
ofta. Likaså synes de föremål som under årtionden ”lagrats” på bl a kyrktornets vind eller andra 
undanskymda platser inte ha tagits med i denna inventarieförteckning. Föremålen har inte bedömts 
värdefulla, varit skrymmande eller man har förutsatt att de inte behöver förtecknas, åtgärdas eller 
förvaras på annat sätt. 
 
Vid upprättandet av kyrkornas vård- och underhållsplaner ingick ej de lösa inventarierna. Då det 
konstaterats av antikvarier att det finns en hel del lösa mycket värdefulla inventarier som bör tas 
med i en inventarieförteckning, åtgärdas eller förvaras på ett bättre sätt initierades och genomfördes 
detta projekt. Inventarieprojektet har helt finansierats med kyrkoantikvarisk ersättning (PHS 30596). 
 
 

Förutsättningar för inventeringen 
Uppdraget till museerna var att för samtliga kyrkor inom Karlstads stift genomgå de kulturhistoriskt 
värdefulla inventarierna, dokumentera deras status och ge ett underlag för församlingens 
uppdatering av inventarielista. Utgångsmaterial är respektive kyrkas befintliga inventarieförteckning.  
 
Ett syfte med inventeringen har varit att ge bättre förutsättningar för att kunna skapa en 
databaserad inventarieförteckning med samtliga inventarier av kulturhistoriskt värde. De föremål 
med kulturhistoriskt värde som påträffades och som inte finns med i inventarieförteckningen 
rapporterades till respektive församling.  Föremål av tekniskt eller annat intresse som ibland finns 
redovisad i inventarieförteckningen har noterats och föreslagits avföras från förteckningen.  
 
Ett annat syfte med inventeringen har varit att beskriva behovet av åtgärder samt när i tid dessa bör 
ske. Bedömd kostnad för åtgärden har redovisats i rapporten för att senare eventuellt kunna 
överföras till respektive församling/ samfällighets underhållsplan. Museerna har även avgett en 
generell bedömning över föremålens förvaring och hantering. 
 
För Värmlands Museum har antikvarierna Maud Forsberg, Lena Thor och Birgitta Collvin arbetat och 
från Kulturlagret antikvarierna Lars Bergström och Nils-Olof Sellin. 
 
Till projektet har knutits en referensgrupp bestående av stiftsingenjör Maria Linder, antikvarie Erika 
Hedenskog, länsstyrelsen i Värmland, antikvarie Raoul Hjärtström, länsstyrelsen i Örebro län, 



antikvarie Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götaland och Gunilla Svensson, inventarieansvarig i 
Kristinehamns kyrkliga samfällighet. I gruppen har olika frågeställningar från fältarbetet diskuterats.  
Till exempel finns värdefulla föremål som inte har eller haft en liturgisk funktion upptecknade. 
Gruppen har i de flesta fall föreslagit att dessa ska kvarstå som skyddade.  
 

Omfattning 
Uppdraget till museerna innebar följande: 

1. Genomgång med församlingarnas inventarieansvariga av inventarielistorna innan fältarbetet 
påbörjas.  

2. Arkivgenomgång och fältarbete.  
3. Sammanställning av inventarieresultatet i protokoll och enligt sammanställningsmall.  
4. Genomgång med referensgruppen.  
5. Översändande av sammanställning, protokoll och foton till församlingar och stiftskansliet. 

 
163 kyrkor har ingått i projektet, se bilaga 3.  
Uppdraget till museerna baserade sig på 12 tim arbetstid/kyrka inklusive restid och källforskning 
samt rapportsammanställning.  

 
Resultat och fortsättning 
Varje församling får under januari månad 2012 sina rapporterna levererade.  
Församlingarna behöver vidare stöd med: 

 Digitalisering av förteckningarna.  

 Rapportering av gällande förteckningarna till länsstyrelsen.  
Stiftskansliet avser söka ytterligare KAE för att stötta församlingarna i detta arbete. 

 

Kostnadsredovisning projektet 
Karlstads stift har blivit beviljat kyrkoantikvarisk ersättning för projektet. Ett beslut om KAE 2010-
2011 (PHS 30596) om 1 660 000 kr. 
 
Fakturasammanställning 

1. Åmåls församling, faktura 10038   1 665 kr 
2. First Card, faktura 2512310129   28 747 kr 
3. Stiftelsen Byggnadshyttan   4 000 kr 
4. Värmlands Museum, faktura F25933  187 500 kr 
5. Värmlands Museum, faktura F26486  292 531 kr 
6. Värmlands Museum, faktura F27150  1 120 568 kr 
7. Värmlands Museum, faktura F27179  60 938 kr 

 
TOTALT 1 695 949 kr 

 
Projektet har sålunda blivit något dyrare än projekterat. 
 
 
 
Maria Linder 
Stiftsingenjör 


