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BAKGRUND TILL FÖRSTUDIEN 

 

I mars 2015 fattade stiftsstyrelsen i Göteborgs stift beslut om att bevilja kyrkoantikvarisk 

ersättning till förstudien ”Inneklimat i kyrkor och dess påverkan på orglar”. I takt med att allt 

flera församlingar inom Göteborgs stift börjar arbeta med klimat och energieffektivisering, 

särskilt i sina kyrkor, vänder sig församlingarna till stiftet för stöd. Stiftsingenjören har 

noterat ett antal återkommande frågor gällande bl.a. hur ett förändrat inneklimat i kyrkor 

påverkar miljön, särskilt orglar och andra instrument. Frågan berör naturligtvis alla 

inventarier, men orgeln är ett bra objekt för studium då orgeln består av många olika material 

som reagerar på olika sätt i samband med förändringar i inneklimatet. Erfarenheterna från 

orglarna kan sedan användas för andra inventarier med liknande materialegenskaper. 

 

Som projektledare anlitades 2015-12-21 Johan Norrback, organist, fil. dr och tidigare 

föreståndare för orgelforskningscentret GOArt vid Göteborgs universitet. I samband med det 

diskuterades innehållet och upplägget av projektet. Vid referensgruppsmötet 2016-01-25 

fortsatte diskussionen om projektets innehåll. Den omfattande listan på önskat projektinnehåll 

anpassades därefter till de förutsättningar som finns för en förstudie. Förstudien beslöts bestå 

av 1) en litteraturgenomgång och 2) ett antal provmätningar i kyrkor. Provmätningarna skulle 

göras på ett urval av orglar och kyrkor, med en mätmetodik för orglar utvecklad inom ramen 

för förstudien. Urvalet av orglar baserades på en preliminär skade- och probleminventering i 

samarbete med orgelbyggare. På basen av resultaten skall om möjligt 3) råd och anvisningar 

utarbetas, och framtida forskningsbehov formuleras. 

 

Den primära målgruppen för den skriftliga rapporten är personer med ansvar för fastigheter på 

olika nivåer i Svenska kyrkan. Även antikvarier, ingenjörer, drifts- och underhållspersonal, 

kyrkvaktmästare, kyrkomusiker och orgelbyggare förväntas ha utbyte av resultateten. 

 

Denna rapport är en sammanfattning av resultaten av förstudien. Den operativa 

projektgruppen har utgjorts av projektledare Johan Norrback, stiftsingenjör Jan Spånslätt och 

miljösamordnare Christina Bernérus. Styrgrupp har utgjorts av projektgruppen samt 

stiftsantikvarie Matilda Dahlquist. 

 

I referensgruppen ingick Niclas Fredriksson, stiftsantikvarie i Linköpings stift; Carl Johan 

Bergsten, forskningsingenjör vid Göteborgs universitet; Jan Cedmark, ordförande i Svenska 

orgelsällskapet och vice ordförande i föreningen Nya Etik & Energi; Birgitta Govén (t.o.m. 

maj 2016), energiingenjör, Nya Etik & Energi; Christina Bernérus, miljösamordnare i 

Göteborgs stift; Jan Spånslätt, stiftsingenjör i Göteborgs stift; Tore Johansson, orgelbyggare, 

Tostareds Kyrkorgelfabrik; Ulrica Fransson (t.o.m. maj 2016), verksamhetsledare för Nya 

Etik & Energi; Mikael Fridén (t.o.m. januari 2016), domkyrkoorganist i Göteborg; Matilda 

Dahlquist, stiftsantikvarie i Göteborgs stift; Lars Nordung (ersatte Mikael Fridén från 

november 2016), organist i Särö pastorat. 
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1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER FÖR FÖRSTUDIEN 

 

Riksantikvarieämbetet har under lång tid producerat skriftliga underlag till stöd för förvaltare 

av kulturhistoriskt värdefulla miljöer, inte minst med fokus på inneklimat. En stor del av 

materialet är redan fritt tillgängligt för nedladdning via ämbetets öppna arkiv.1 I Sverige har 

också under senare tid bedrivits omfattande forskning om inneklimat i kulturhistoriskt 

värdefulla miljöer. Forskningen har till stor del bedrivits inom projektet Spara och bevara2. 

Huvudkoordinator har varit professor Tor Broström vid Uppsala universitet, Campus Gotland. 

Projektet har huvudsakligen finansierats av Energimyndigheten. Som ett särskilt värdefullt 

resultat av forskningsprogrammet finns en databas3 med litteratur inom området. I många fall 

kan texterna laddas ner i sin helhet. Det finns även flera projekt som genomförts av olika stift 

i samarbete med olika aktörer. Här finns en hel del kunskap att ta del av. Materialet från dessa 

projekt finns dels på respektive stifts hemsida, och dels på den nationella nivåns hemsida.4 I 

vissa fall finns även material på leverantörernas hemsidor. En samordning av 

resultatredovisningen hade varit önskvärd så att onödigt dubbelarbete undviks, och att 

resultaten enklare tillgängliggörs. 

 

När det gäller klimatmätningar inomhus i historiska miljöer finns väl etablerade metoder och 

strategier. En god introduktion till ämnet finns i Climate Control in Historic Buildings, av 

Poul Klenz Larsen och Tor Broström5. Området har även blivit föremål för standardiseringar, 

nyligen i form av europeiska standarder (EN 15759-1, Conservation of cultural property – 

Indoor climate – Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of worship, 

2011, EN 15758, Conservation of Cultural Property – Procedures and instruments for 

measuring temperatures of the air and the surfaces of objects och EN 15758 Conservation of 

Cultural Property – Specifications for temperature and relative humidity to limit climate-

induced mechanical damage in organic hygroscopic materials)6. Projektet utgår från dessa 

standardiserade mätmetoder, och har för att säkerställa relevansen etablerat en referensgrupp.  

 

Utvecklingen inom forskningen den senaste tiden har lett till att man allt mer överger fasta 

rekommendationer till förmån för definierade processer som utgör underlag för beslut. 

Processen innefattar lokala klimatmätningar vilka sedan utgör grunden för en beslutsprocess 

anpassad för de lokala betingelserna och bruket av det aktuella objektet. På så sätt anpassas 

rekommendationerna efter byggnadens samverkan med den omgivande miljön och dess 

lokala klimatförutsättningar, och fastställda riktvärden är anpassade efter den aktuella 

                                                      
1 http://samla.raa.se/xmlui/. Hämtad 2017-10-31. 

2 Information om projektet Spara och bevara. Hämtad 2017-10-31 från http://www.sparaochbevara.se/ 

3 En databas med bibliografiska referenser har upprättats på nätet. Hämtad 2017-10-31 från 

http://www.sparaochbevara.se/kunskapsdatabasen-2/. 

4 Projekt som finansierats av kyrkoantikvarisk ersättning redovisas på https://www.svenskakyrkan.se/rapporter-

projekt-i-stift-och-forsamlingar. Besökt 2017-11-13. 

5 Tor Broström och Poul Klenz Larsen, Climate Control in Historic Buildings, red. Susanna Carlsten (Uppsala 

university, National Museum of Denmark, 2015). Hämtad 2017-1030 från http://eprints.sparaochbevara.se/862/. 

6 De svenska versionerna benämns SS-EN 15759-1:2011, SS-EN 15758: 2010 samt SS-EN 15757: 2010. 

Standarden blev nyligen tillgänglig utan kostnad genom ett särskilt avtal. Se närmare s. 4. 
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användningen av objektet. Besluten och rekommendationerna får genom en sådan 

beslutsprocess en högre lokal relevans och därmed bättre kvalitet då de lokala 

förutsättningarna utgör ramarna för beslutsprocessen.7 Åtgärderna skall dessutom följas upp 

för att säkerställa att förväntat resultat uppnås med avseende på säkerhet, ekonomi och 

komfort. 

 

Utgångspunkten för en uppvärmningsstrategi är byggnadens klimat under minst ett 

kalenderår. Den etableras genom mätningar av temperatur och relativ luftfuktighet, samt 

utomhusförhållandena. Därefter måste uppvärmningsstrategin beakta och balansera tre 

aspekter: 1) komforten hos besökarna eller användarna av byggnaden, 2) kostnaderna för 

uppvärmningen och miljöbelastningen samt 3) bevarandet av de kulturhistoriska värdena. En 

uppvärmningsstrategi, eller andra skyddsåtgärder såsom avfuktning, är alltid en kompromiss 

mellan dessa tre punkter8. 

 

Då verksamhetens behov förändras uppstår situationer där dessa frågor konkretiseras. T.ex. 

kan ett pastorat vilja nyttja en kyrka en gång per månad, och däremellan hitta en 

uppvärmningsstrategi som är så ekonomisk som möjligt utan att skador på byggnaden och 

inventarier uppstår. Det är alltid billigare att sänka inomhustemperaturen, åtminstone på kort 

sikt, men hänsyn till komfortkrav och risken för olika typer av skador måste också tas. 

 

När är en viss inomhustemperatur eller luftfuktighet skadlig för instrument och andra 

inventarier? Det är mot denna typ av frågor som behovet av förstudien identifierats. Man kan 

säga att det finns två svar på denna typ av frågor – ett generellt och ett specifikt. Generellt sett 

är den relativa luftfuktigheten en möjlig källa till skador och driftsstörningar. Torkskador kan 

uppstå i vitala träkonstruktioner, och rörliga delar kan kärva vid för hög luftfuktighet. 

Luftfuktigheten är beroende av temperaturen. Hög luftfuktighet i kombination med relevant 

temperatur under längre tidperioder ökar risken för mögel och annan svamptillväxt. Mögel 

kan egentligen inte karaktäriseras som en direkt skada på den musikaliska funktionen hos ett 

instrument, men hälsoproblem hos personal och behov av sanering är följder av mögeltillväxt. 

Temperaturskillnader inom en orgel gör däremot att delar av orgeln kan vara ostämd. Detta är 

heller ingen skada i egentlig mening, men en driftsstörning som kan påverka bruket av 

instrumentet medan temperaturen utjämnas. Det generella svaret är alltså svårt att använda 

som utgångspunkt för en uppvärmningsstrategi. Svaret behöver bli mera specifikt, och ett 

specifikt svar är alltid kontextualiserat. Det betyder att hänsyn tagits till de lokala 

förutsättningarna i en specifik kyrka. Det specifika gäller de geografiska och meteorologiska 

betingelserna; kyrkans konstruktionstyp och uppvärmningssystem; kyrkans användning och 

därmed uppvärmning; instrumentens och andra inventariers materialegenskaper. 

 

Denna rapport innehåller tre huvuddelar: 1) redovisning av de mätningar som genomförts 

inom ramen för förstudien samt, 2) en rapport från en litteraturgenomgång. Mätningarna har 

                                                      
7 Gustaf Leijonhufvud, Decision Making on Indoor Climate Control in Historic Buildings: Knowledge, 

Uncertainty and the Science-Practice Gap, 2016,  s. 47ff. Hämtad 2017-10-30 från 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/45415. 

8 En utförlig diskussion om denna kompromiss görs förtjänstfullt i Leijonhufvud Decision Making, s. 16. 
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särskilt fokuserat på miljön och klimatet kring och i orgeln. Respektive del avslutas med en 

sammanfattning. Sist formuleras 3) några råd och anvisningar utifrån erfarenheterna i 

förstudien. I avslutningen sammanfattas även de frågor som behöver studeras vidare. 
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2 MÄTNINGAR AV INOMHUSKLIMATET 

 

2.1 Mätningar 

 

Inom projektet har mätningar genomförts i utvalda kyrkor under nästan ett helt kalenderår i 

enlighet med standard inom området. Standarderna är nu tillgängliga genom att 

Riksantikvarieämbetet tillsammans med SIS, Swedish Standards Institute, genom ett särskilt 

treårigt avtal tillhandahåller dessa för aktörer inom kulturmiljöområdet. Hit räknas Svenska 

kyrkan. För denna förstudie användes standarden ”Bevarande av kulturarv - Metoder och 

instrument för mätning av luft- och yttemperaturer” (SS-EN 15758: 2010).9 Denna standard 

bör alltid användas när man planerar mätningar i en kyrka.10  

 

Mätningar över minst ett kalenderår är viktiga så att årstidsväxlingarna och interaktionen 

mellan utomhusklimatet, byggnaden och uppvärmningssystemet beaktas. Sammanlagt har 

142 mätpunkter (71 loggrar med två kanaler) placerats i tio kyrkor med tolv orglar (två kyrkor 

hade två orglar vardera). Mätningarna utfördes med loggrar av typen Tinytag TV-

4501/4506.11 I de kyrkor där utrustning från JEFF Electronics användes hämtades data från 

deras fasta installationer av typen CC Kyrka.12 Mätpunkterna har i princip varit följande: 

- en utomhus; 

- en i kyrksalen i närheten av koret; 

- en på läktaren utanför orgeln;  

- samt minst en inne i orgeln, beroende på storlek.  

 

Om orgeln har ett svällverk har en logger placerats även där. I Örgryte nya kyrka gjordes en 

omfattande mätning med loggrar i alla verk i den nordtyska barockorgeln, samt i alla 

utrymmen som hade koppling till orgeln (bälgrum samt fläktrum), samt inuti väderlådan till 

huvudverket. Syftet var att få en detaljerad bild av temperatur och luftfuktighet i en orgel med 

stora dimensioner. Kyrkan är kontinuerligt uppvärmd. 

 

Kyrkorna och orglarna har valts utifrån kriterierna att de skall vara byggda av olika material 

(sten respektive trä), samt att orglarna skall ha olika konstruktion beträffande orgelhuset. 13 

Helt öppna orgelhus och slutna svällverk representerar ytterligheterna [se Bilaga B]. Kyrkor 

                                                      
9 Information om avtalet, tillsammans med information om hur man går tillväga för att ladda ner 

materialet, hittas här: https://www.raa.se/2018/01/hog-standard-ja-med-start-1-januari-2018/. 

Åtkomstdatum 2018-01-29. 

10 SS-EN 15758:2010, Bevarande av kulturarv - Metoder och instrument för mätning av luft- och 

yttemperaturer. 

11 Mätosäkerheten enligt leverantören är ±0,4°C, RH ±3% vid 25°C. Loggrarna kalibrerades inte 

specifikt för projektet, däremot kontrollerades de vid utplaceringen så att inga grova avvikelser inom 

uppsättningen loggrar förekom. 

12 Mätosäkerheten enligt leverantören är ±0,5°C, RH ±3% vid 25°C. Loggrarna kalibreras inför 

leverans till kund. 

13 Se Bilaga A för en förteckning över kyrkorna. 

https://www.raa.se/2018/01/hog-standard-ja-med-start-1-januari-2018/
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där samtal redan förs om uppvärmningsstrategier eller andra åtgärder har prioriterats när 

urvalet gjordes. Efter att loggrarna samlats in har data bearbetats av Magnus Wessberg på 

Uppsala universitet, Campus Gotland.  

 

Resultaten redovisas grafiskt enligt följande (se Bild 1). Den vänstra y-axeln visar värden för 

temperatur, luftfuktighet samt ångkvot. Den högra y-axeln visar värdet på mögelindexet. X-

axeln anger tid. Grafen visar överst mätresultaten av relativ luftfuktighet (RH, röd linje) 

presenterade i form av glidande medelvärde för RH (mörkblå) med övre och nedre gräns 

(ljusblå respektive lila). Fluktuationer över spannet på 20 procentenheter ökar risken för 

sprickbildning. Någon etablerad punkt när det sker kan inte fastställas då det är beroende av 

andra parametrar såsom materialkvalitet. Dock ger fluktuationernas amplitud och frekvens en 

indikation på när inneklimatet medför risker för musikinstrument och andra träinventarier. 

Temperaturen redovisas i °Celsius (svart), och man kan tydligt se när en byggnad är 

intermittent uppvärmd med karaktäristiska toppar under den kallare årstiden. Ångkvoten 

(grön) redovisas i g/kg. Den är ett mått på mängden fukt i inomhusluften. Längst ner i grafen 

återfinns mögelindex (mossgrön). När mögelindexet har värdet 1 är risken för mögeltillväxt 

hög. Detta innebär inte automatiskt att mögeltillväxt sker eftersom det är beroende av andra 

parametrar såsom t.ex. material och tillgång till näring samt tidsaspekten, dvs hur länge 

förhållandena består. Högsommar och höst är perioder där mögelindexet oftast har ett högt 

värde.  

 

 

 

 
Bild 1: Exempel på grafisk presentation av mätdata. 
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Den andra grafen (Bild 2) är en utskrift av mätningar av relativ luftfuktighet och temperatur. 

Punkter över den röda kurvan i grafen indikerar en mätning över gränsvärdet för risk för 

mögeltillväxt. Varje punkt motsvarar en timme. Mätningarna bildar ett punktmoln som snabbt 

ger en uppfattning om hur risken för mögeltillväxt ser ut för mätplatsen. I förstudien har 

endast ett fall med hög risk för mögeltillväxt förekommit, vilket redovisas som Bild 10, 11 

under kapitel 2.2 Mätresultat.   

 

 

 
Bild 2: Exempel på grafisk presentation av mätdata. – endast mögelindex. Ingen mätpunkt ligger över 

indexvärdet. 

 

Utöver dessa grafiska presentationer görs en sammanställning i textform av vissa mätresultat. 

Hit hör bl.a. medelvärde för luftfuktighet och temperatur, samt respektive max- och min-

värde. Vidare fås även en sammanställning över när och hur länge mögelindexet varit högre 

än 1 (>1).  

 

När det gäller redovisningen av mätresultaten har vi gjort ett urval utifrån vår bedömning av 

vilka mätningar som varit signifikanta. Alla medverkande kyrkor har fått sina mätresultat 

redovisade i ett personligt möte, samt råd om möjliga åtgärder för att avhjälpa eventuella 

klimatrelaterade problem. Avsikten med denna redovisningsmetod är att i rapporten fokusera 

på metodiken och tolkningen av graferna och inte på en specifik kyrka.14 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Är man intresserad av de övriga mätresultaten ombeds man kontakta Jan Spånslätt på Göteborgs stiftskansli. 
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2.2 Mätresultat 

 

Nedan följer ett urval av mätresultat som exemplifierar förstudiens resultat. Urvalet har gjorts 

i samråd med referensgruppen. 

 

 

Stabilt inomhusklimat med dämpande effekt av orgelhus 

Den första grafen nedan (Bild 3) exemplifierar ett stabilt inomhusklimat. Mätningen är gjord 

på orgelläktaren, utanför orgelhuset. Kyrkan är av sten, och orgeln är av klassisk typ med 

halvöppet orgelhus (utan tak). Kyrkan har intermittent uppvärmning med styrning på fukt. 

Resultatet av denna installation är en jämn luftfuktighet över hela året, med ett medelvärde 

som rör sig mellan 50–60%. Medelvärdet för luftfuktighet under hela mätperioden är 56%. 

Medeltemperaturen har varit 16,7°C. Mögelindexet ligger konstant under risknivån. 

 

 

 
Bild 3: Asige 3, läktare. Mätpunkt på orgelläktaren utanför orgelhuset. Stenkyrka med orgel av klassisk 

typ med halvöppet orgelhus. Stabilt inomhusklimat med låg risk för skador på instrument. 
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Mätningen i orgelhuset i samma kyrka visar att orgelhuset har en viss dämpande effekt (Bild 

4). Det ser man i den lägre amplituden på fluktuationerna i luftfuktighet. Medelvärdet för 

luftfuktighet under hela mätperioden är 57%. Medeltemperaturen har varit 16,5°C. I 

jämförelse med mätpunkten är dessa medelvärden försumbara, men den dämpande effekten 

av orgelhuset är en viktig egenskap.  

 

 

 

 
Bild 4: Asige 1, inuti orgel. Mätpunkt i orgelhuset. Stenkyrka med orgel av klassisk typ med halvöppet 

orgelhus. Stabilt inomhusklimat med låg risk för skador på instrument. 
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Stora fluktuationer i luftfuktighet med ökade risker för sprickbildning 

Följande grafer (Bild 5–6) exemplifierar en inomhusmiljö i en kyrka med stora fluktuationer i 

luftfuktighet över mätperioden. Kyrkan är av trä, och därmed en lätt konstruktion, med 

åtminstone delvis enkelfönster. Orgeln är av klassisk typ med halvöppet orgelhus (utan tak). 

Uppvärmningen är intermittent, men styrningen är inte på luftfuktighet utan på temperatur. 

Grundtemperaturen verkar ligga klart under 10°C, och komforttemperaturen är över 20°C. 

Även om medelvärdet för luftfuktighet rör sig mellan 45 och 65% är amplituden under den 

kalla årstiden mycket stor, i storleksordningen 30 procentenheter, med vissa toppar ända upp 

till 40 procentenheter. Störst avvikelse per tolv timmar var 30% under 18–19 mars 2017, och 

störst avvikelse per vecka var 46% 29 september till 6 oktober 2016. Högsta värde på 

luftfuktigheten var 81% och lägsta var 21%. Medelvärdet för luftfuktighet under hela 

mätperioden är 56%. Medeltemperaturen har varit 14,5°C. Mögelindexet ligger konstant 

under risknivån utom fyra timmar den 29 oktober.  

 

 

 

 
Bild 5: Skephult 2, läktare. Mätpunkt på orgelläktaren utanför orgelhuset. Träkyrka med pneumatisk 

orgel med halvöppet orgelhus. Stora fluktuationer i luftfuktighet under den kalla perioden med ökad risk 

för skador och driftsstörningar på instrument. 
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Motsvarande resultat i orgelhuset är följande: Medelvärdet för luftfuktighet rör sig även här 

mellan 45 och 65%. Amplituden under den kalla perioden är fortsatt stor, i storleksordningen 

30 procentenheter, med någon toppar ända upp till 35 procentenheter. Störst avvikelse per 

tolv timmar var 23% 19 mars 2017, (alltså en liten fördröjning med ca två timmar jämfört 

med mätresultatet på orgelläktaren).  Störst avvikelse per vecka var 35% 31 december 2016 

till 6 januari 2016. Högsta värde på luftfuktigheten var 72% och lägsta var 25%. Medelvärdet 

för luftfuktighet under hela mätperioden är 56%. Medeltemperaturen har varit 14,5°C. 

Mögelindexet ligger konstant under risknivån. 

 

 

 

 
Bild 6: Skephult 4, inuti orgel. Mätpunkt i orgelhuset. Träkyrka med pneumatisk orgel med halvöppet 

orgelhus. Stora fluktuationer i luftfuktighet under den kalla perioden med ökad risk för skador och 

driftsstörningar på instrument. 

 

 

Fluktuationerna är stora och återkommande under den kalla perioden, varför risken för 

sprickbildning, driftstörningar i instrumentet och mekaniska skador förorsakade av rörelser i 

träet ökar. Orgelhuset visar även här en dämpande effekt på fluktuationerna i relativ 

luftfuktighet, men inte i en sådan utsträckning att riskerna elimineras. Någon form av åtgärder 

bör vidtas så att luftfuktigheten stabiliseras under den kalla årstiden. 
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Bedömning av mätresultat – risk för sprickbildning eller inte? 

Nedanstående tre grafer visar mätresultaten från en mindre stenkyrka med en pneumatisk 

orgel. Kyrkan är intermittent uppvärmd med styrning på luftfuktighet. Mätningarna är gjorda 

på orgelläktaren (Bild 7), i orgelhuset (Bild 8), samt i svällverket (Bild 9). Graferna har 

liknande profil, och den dämpande effekten av orgelhus och svällverk kan ses i mindre 

amplituder hos mätvärdena från respektive positioner. De största fluktuationerna i 

luftfuktighet inträffar under samma tidsperioder. Störst avvikelse per vecka inträffade i mitten 

av maj: på orgelläktaren 35%, i orgelhuset 24%, och i svällverket 24%. Störst avvikelse per 

tolv timmar inträffade i slutet av oktober 2016. Motsvarande värden i oktober var: på 

orgelläktaren 24%, i orgelhuset 15%, och i svällverket 16%. 

 

Frågan som uppkommer är om amplituden på mätningen på orgelläktaren utanför orgelhuset 

är så stor att man kan säga att det finns en risk för sprickbildning eller andra skador på orgeln. 

Något absolut värde för när sprickor uppkommer kan inte fastställas då flera parametrar än 

luftfuktighet inverkar. Hit hör t.ex. kvaliteten på materialvalen i instrumentet. 

Inomhusklimatet verkar vara relativt säkert för orgeln medan kyrkorummets övriga 

inventarier verkar ha en högre risk för sprickbildning. Mögelindexet var under gränsvärdet 

hela mätperioden på alla tre mätpunkterna. 

 

 

 

 

 
Bild 7: Berghem 4, läktare. Mätpunkt på orgelläktaren. Stenkyrka med pneumatisk orgel med halvöppet 

orgelhus.  
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Bild 8: Berghem 1, huvudverk. Mätpunkt i orgelhuset. Stenkyrka med pneumatisk orgel med halvöppet 

orgelhus.  

 

 
Bild 9: Berghem 2, svällverk. Mätpunkt i svällverket. Stenkyrka med pneumatisk orgel med halvöppet 

orgelhus.  
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Exempel på mögelrisk 

Endast i ett fall i förstudien var värdet för mögelrisk högt under en längre period (Bild 10–

11). Detta uppmättes i en fläktlåda, placerad i tornrummet bakom orgeln. Kyrkan är en 

stenkyrka med intermittent uppvärmning med styrning på temperatur. Tornrummet är en 

annan klimatzon. Medelvärde för luftfuktigheten vid mätpunkten är 70%, med maxvärde 86% 

och minvärde på 45%. Medeltemperaturen under mätperioden var 13,5°C, med lägsta värde 

3°C. Mögelindexet överskreds nitton gånger, främst under maj–juni 2017. Den längsta 

perioden var 14–18 juni, med 107 timmar. Vid utplacering och inhämtning av mätloggern 

gjordes inga iakttagelser av mögel eller annan påväxt. Att det föreligger risk för tillväxt givet 

luftfuktighet och temperatur är tydligt, men även andra parametrar behöver vara uppfyllda för 

att tillväxt skall ske. T.ex. tillgång på näring. Församlingen kommer att rekommenderas att 

undersöka om tillväxt av mögel eller svamp skett i fläktlåda, och om spridning via spelluften 

skett in i orgeln. Om ingen tillväxt konstateras bör åtgärder vidtas så att tillväxt inte 

uppkommer. 

 

 

 

 
Bild 10: Askum 3, fläktlåda, Mätpunkt i fläktlåda. Stenkyrka med pneumatisk orgel med halvöppet 

orgelhus. Enda mätpunkt med indikation på mögelrisk. 
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Bild 11: Askum 3, fläktlåda. Mätpunkt i fläktlåda. Stenkyrka med pneumatisk orgel med halvöppet 

orgelhus. Enda mätpunkt med indikation på mögelrisk. 
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2.2 Sammanfattning 

 

Projektet har prioriterat att använda ett stort antal mätloggrar för att få en uppfattning om hur 

klimatet kan variera i rummet, och för att kunna utveckla en mätmetodik relevant för orglar. 

Erfarenheterna från projektet indikerar att en mätning i kyrkorummet räcker för miljön 

omkring och även i orgeln, utom i de fall orgeln har ett svällverk. Då bör en mätpunkt 

placeras i svällverket. Vidare bör man vara noggrann med att analysera om det finns olika 

klimatzoner i kyrkan. Hit hör utöver kyrkvindarna även kyrktornet där fläkten till orgeln ofta 

placeras för att minska störningarna från fläktmotorn. Mätningar under minst ett kalenderår 

skapar goda förutsättningar för att identifiera riskfaktorer och tillhandahålla data för att 

bedöma lämpliga åtgärder. Stiftskansliet bistår med rådgivning. 

 

Mätningarna har inte sett några avgörande temperaturskillnader i kyrkorna mellan kyrksal och 

orgelläktare. I Örgryte nya kyrka visade det sig att inomhusklimatet var mycket jämnt i 

kyrkan, i stort sett oberoende av mätpunkt i barockorgeln. Detta är ett resultat av en god 

klimatstyrning. Avstånden i orgeln är stora med höjdskillnaderna på ca åtta meter. De 

skillnader som naturligt finns i höjdled beaktas av orgelbyggare när orgeln stäms. Vid 

uppvärmning av kyrkorummet inför förrättningar måste tillräcklig tid reserveras för att 

orgelpiporna skall kunna temperaturutjämnas. Under förstudien har ingen information 

förmedlats om att detta skulle vara ett problem i församlingarna. 

 

Mätningarna har visat att orgelhuset och svällverket har en dämpande effekt på fluktuationer i 

luftfuktighet. Om det finns fall där luftfuktigheten i en kyrka periodvis är hög bör man 

kontrollmäta i orgelhuset, eller helst i ett svällverk om sådant finns i orgeln. Risk kan finnas 

att den dämpande effekten i orgelhus, särskilt svällverk, även till viss del är buffrande och att 

mögelindexet därmed överskrids. 

 

Mättekniskt verkar det vara tillräckligt med en mätpunkt i kyrkorummet samt en i den mest 

slutna delen av orgeln, vanligen ett svällverk om sådant finns i orgeln. Om någon del av 

orgeln, vanligen orgelfläkten, finns i en annan klimatzon bör även mätningar göras där. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att instrumenten i förstudien över lag löper låg risk för 

skador utifrån inomhusklimatet. Detta ligger i linje med de erfarenheter som gjorts i en 

undersökning utförd i Norge.15 I de fall vi funnit risker för skador är det av skäl där åtgärder 

även kunnat identifieras. Det har rört byggnadens konstruktion och interaktion med 

utomhusklimatet och värmesystemets styrning. Dessa risker kan minskas eller elimineras med 

tekniska lösningar i samråd med rätt kompetens. En förutsättning är dock att man genom en 

mätstudie har identifierat riskerna. 

 

 

                                                      
15 Christensen, Ulf och Stein Johannes Kolnes. Orglers klanglige og tekniske funksjon under 

varierende inneklimatiske forhold. Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon och  

Riksantikvaren, 2005. 
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 

 

Syftet med litteraturgenomgången är att göra en beskrivning av kunskapsläget inom området 

med särskild hänsyn till skador på orglar och andra instrument. En orgel består av många 

olika material vilket innebär att kunskap om skador och risker för orglar kan användas även 

när det gäller andra inventarier, och omvänt. Det finns en hel del litteratur inom området 

generellt, och även specifikt om klimatet i kyrkor. Det betyder inte att det inte behövs ny 

forskning, för vårt lokala klimat förändras, nya tekniska lösningar kommer ut på marknaden, 

och verksamheten förändras och då uppstår nya behov och frågeställningar. En del litteratur 

är skriven ur ett mera tekniskt perspektiv, om mätteknik och energieffektivisering, medan 

annat är skrivet från ett kulturarvsperspektiv med frågor om kulturvärden och 

bevarandeperspektiv. Litteraturen speglar på så vis den komplexa situationen, där flera 

perspektiv måste beaktas. 

 

Orgeln står nästan alltid i det volymmässigt största rummet och det är också i kyrksalen vi har 

de största kostnaderna vad gäller uppvärmning. Investeringskostnaderna för en orgel är 

dessutom höga, vilket innebär att man naturligtvis vill minimera riskerna för skador och 

kostsamma reparationer eller underhåll. En orgel består av flera olika material. Det som är 

skadligt för en orgel är därför ofta även skadligt för andra instrument och inventarier. 

Redovisningen av litteraturen förs tematiskt utifrån material.  

 

 

3.1 Om temperatur och luftfuktighet (RH) i litteraturen 

 

Kyrkobyggnaden är komplex, ofta med en stor volym, höjdskillnader och ibland mycket 

gamla konstruktioner. Utöver detta finns det ofta vapenhus, tornrum, kyrkvind och sakristia. 

Dessa är ofta egna klimatzoner med sina egna förutsättningar. Därutöver är energisystemets 

kapacitet och konstruktion avgörande för vilka strategier som kan bli aktuella i ett specifikt 

fall. Investeringar i denna infrastruktur är mycket kostsamma, men vanligtvis är investeringen 

ekonomiskt försvarbar. I dessa olika klimatzoner finns det en stor mängd inventarier av olika 

typ och material, och varje material har sina egenskaper och riskfaktorer. Det rör sig om allt 

från oorganiskt material i byggnadskonstruktionen och olika metaller, till olika organiska 

material så som textiler och papper, alla med olika egenskaper med avseende på temperatur 

och fuktighet. Olika situationer kräver olika strategier och att dessa anpassas korrekt för 

respektive miljö och objekt. 

 

En bra illustration av komplexiteten finner vi Climate Control in Historic Buildings16 (s. 23) 

där gynnsamma miljöer för ett antal olika material presenteras i en grafisk uppställning ur ett 

mikroklimatperspektiv vad gäller relativ luftfuktighet och temperatur. 

 

                                                      
16 Tor Broström och Poul Klenz Larsen, Climate Control in Historic Buildings, red. Susanna Carlsten 

(Uppsala university, National Museum of Denmark, 2015), http://eprints.sparaochbevara.se/862/. 

Besökt 2017-02-14. 
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Bild 12. Gynnsamma miljöer för olika material. Grönt betyder gynnsam miljö, orange är gränsfall, och 

rött ogynnsam miljö (Broström och Larsen, Climate Control, 23, översättning av Johan Norrback). 

 

 

De blir tydligt av tabellen att heterogena miljöer, miljöer med många olika slags material, är 

ytterst svåra att klimatstyra så att miljön är gynnsam för alla material. Det gäller då istället att 

tydliggöra olika miljöers olika egenskaper, och renodla dem beroende på vilka material man 

vill skydda. Olika klimatzoner kan då skapas i t.ex. sakristia, kyrkorum, klocktorn, eller i 

textilskåp. Samtidigt gäller det att vara vaksam på om det i kyrkan finns miljöer som 

oavsiktligt skapar skadliga mikroklimat. T.ex. bakom målningar och altaruppsatser, i 

orgelhus, i fläktlådor eller i trapphus och på kyrkvindar. När man har inventerat situationen i 

byggnaden bör man särskilt uppmärksamma de fall där två eller flera klimatzoner är berörda. 

Det är inte ovanligt att orgelfläkten är placerad utanför kyrkorummet för att minimera 

störande ljud. Ofta placeras då fläkten i tornrummet eller på kyrkvinden.  

 

Det finns några grundläggande publikationer som bör finnas tillgängliga för alla med ansvar 

för fastigheten och instrument. Alla dessa kan fritt laddas ner som PDF (se 

litteraturförteckning sist i denna rapport för nedladdningslänkar): 

Att sluta värma en kyrka, råd inför kallställning eller temperatursänkning; 

Att vårda en kyrka, råd om vård av en kyrka och dess inventarier; 

Handbok om vård och underhåll av piporglar, detaljerad information om orgeln; 

Strategi för egenkontroll av fukt och mögel i kyrkor, råd för att undvika fuktskador; 

Tidens tand, sammanfattning av olika skador och råd om förebyggande åtgärder. 
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Utöver dessa finns det givetvis en uppsjö rapporter, uppsatser, avhandlingar och böcker om 

både generella frågor och mycket specifika detaljer. En sökning i databasen Spara och bevara 

rekommenderas, då innehållet uppdateras kontinuerligt.17 

 

 

3.2 Skaderisk i trädelar 

 

Några viktiga delar i en orgel gjorda av trä. Hit hör bl.a. väderlådan. En torkskada i 

väderlådan leder ofta till stora kostnader för reparation och underhåll. Orgelbyggare väljer 

därför materialet till en väderlåda med stor omsorg. Uppstår en skada så kan det i värsta fall 

leda till att alla pipor på väderlådan måste plockas bort vilket är ett tidskrävande arbete. I 

enstaka fall kan man finna en skada utan att piporna behöver plockas bort och kanske täta 

läckaget med skinn eller annat lämpligt material. 

 

Sprickskador kan uppstå i mycket torra miljöer eller när materialet utsätts för stora variationer 

i den relativa luftfuktigheten över tid. Fuktmängden i träet, fuktkvoten, påverkas då av 

luftfuktigheten i rummet. Luftfuktigheten är direkt relaterad till luftens temperatur. Mätning 

av variationen av den relativa luftfuktigheten över tid redovisas genom ett glidande 

medelvärde med en spann på 20% procentenheter mellan en övre och undre gräns. Större 

variationer, frekvent återkommande, ökar risken för sprickbildning och är därmed en 

varningssignal. 

 

Andra känsliga trädelar i en orgel är luftkanaler och spel- och regermekaniken. I luftkanaler är 

det ofta fråga om läckage om det uppstår skador, och i de mekaniska delarna är det 

funktionsstörningar. Läckage i luftkanaler är ofta lättare att åtgärda än liknande skador i 

väderlådan. Kärvande spelmekanik kan ofta åtgärdas med justeringar. Dock är det åtgärder 

som skall utföras av orgelbyggare. 

 

När det gäller orgelns stämning så finns det olika scenarion att beakta. Orgeln stäms i sin 

helhet av orgelbyggaren när orgeln är klar, eller restaurering är genomförd. Stämningen skall 

aldrig göras vid en tid på året då temperaturen i kyrkan är i ytterlighetsläge. Alltså inte på 

vintern och inte heller mitt i sommaren. Små avvikelser i stämningen är därför att beakta som 

normalt, och relateras till temperaturen i kyrkan. Detta gäller särskilt i en kyrka med 

intermittent uppvärmning. Stämningen återgår till sitt normalläge när temperaturen utjämnats. 

Här måste dock planering ske för när uppvärmningen inför en förrättning eller gudstjänst 

inleds. I sig har intermittent uppvärmning av kyrkor inte inneburit en ökning av skador på 

orglar. Orgeln skall inte stämmas för ofta eftersom det leder till mekaniska skador på delar av 

pipverket genom materialuttröttning. Det bör gå ca 15 år mellan en generalstämning av en 

orgel. Till kyrkomusikerns ansvar hör att hålla rörstämmorna stämda. Dessa har en annan 

konstruktion en labialpiporna, vilket gör att stämningen av naturliga skäl inte är fixerad.  

 

                                                      
17 Se fotnot 3 ovan för länk till databasen. 
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Ett undantag då en enstaka pipa kan vara ostämd eller ha problem med tonansatsen kan 

behöva åtgärdas av orgelbyggare. Det gäller t.ex. när toppen av en täckt träpipa kan ha 

krympt och fallit ner i pipkroppen, eller om en insekt eller annat fastnat i den känsliga 

labieregionen.  

 

Orgelns fasad och orgelhuset i övrigt påverkas av klimatet i kyrkan. Fasaden och orgelhuset 

kan på samma sätt som altaruppsatser, skulpturer och predikstolar behöva en översyn av 

konservator med jämna mellanrum. Vanligaste skador är sprickbildningar, mekaniska skador 

från stötar, eller nedsmutsning genom luftburna partiklar. Musikaliskt påverkas instrumentet 

oftast av tork- och sprickskador i fasad och orgelhus genom att lösa delar kan komma i 

resonans med orgeln när man spelar vilket kan vara mycket störande. 

 

 

3.3 Skador i pipor och andra metalldelar 

 

Den största delen av pipverket är gjort i metall, ofta en tenn- och blylegering. Tennhalten i 

piporna varierar historiskt, beroende på hantverkstradition, men även utifrån placering i 

orgeln. Högst tennhalt brukar återfinnas i fasadpiporna. Vissa andra legeringar har använts 

under korta tider utan att ha fått genomslag i mera allmänt bruk. Den enda klimatrelaterade 

skada som kan uppstå är korrosion. Teoretiskt kan även tenn drabbas av fasomvandling, 

tennpest, men det verkar hittills vara ett okänt fenomen bland orglar i Sverige. Tennpest är en 

kemisk strukturomvandling som kan ske i temperaturer under 13°C över tid. Tennpest 

förväxlas ibland felaktigt med korrosion, men skillnaden kan endast avgöras genom en analys 

av korrosionsprodukten. Korrosion är en kemisk process i oorganiska material, i detta fall är 

det legeringen i orgelpiporna som reagerar med den omgivande miljön. Vid korrosion bildas 

en biprodukt som på järn är det vi kallar rost. Vanligtvis är det olika syror eller salter som är 

upphovet till korrosionen. Syrorna kan komma naturligt från t.ex. ekträ. Även vissa moderna 

limmer, så som vitlim, är olämpliga att använda då de innehåller syror. Att röra pipor med 

bara händer är också olämpligt då svett innehåller salter. Luftfuktighet och smuts bidrar till 

högre risk för korrosion då de påverkar miljön på orgelpipans yta. Ofta startar korrosionen på 

platser som inte alltid är synliga, t.ex. i pipfoten, varför det är viktigt med kontinuerligt 

underhåll av orgelbyggare. Tennkorrosion eller tennpest har i Sverige påträffats främst i 

historiska orglar, byggda före 180018. Här saknas forskning om orsak och samband, varför 

rådet är att särskilt beakta risken för detta i äldre orglar.19 Forskning inom området pågår i 

bl.a. Tyskland där även nybyggda orglar drabbats av omfattande korrosion. 

 

I samband med inventering av ett orgelbestånd bör särskild hänsyn tas till om det finns äldre 

pipmaterial bevarat i orgeln eller på någon annan plats i kyrkan eller i dess närhet. 

                                                      
18 Se s. 61 i ”Handbok om vård och underhåll av piporglar : Beställning och utförande”, (2013) för 

exempel på korrosionsskador i orgelpipor  

19 Forskningsprojektet COLLAPSE, under ledning av GOArt vid Göteborgs universitet, undersökte 

korrosion i blyrika legeringar. Se Bergsten, Carl Johan, et al. Corrosion of Organ Pipes : Causes and 

Recommendations (Brussels, European Commission, 2011). 
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Korrosion eller ärgning i andra metalldelar i orgeln, främst i spelmekaniken, kan leda till 

störningar i både spel- och registermekaniken. 

 

Andra typer av skador som inte är klimatrelaterade kan kort sammanfattas enligt följande. 

Stora pipor kan av sin egen tyngd drabbas av deformation och i värsta fall falla över andra 

pipor och allvarligt skada dem. När man rör sig inne i en orgel är det viktigt att inte komma åt 

piporna av misstag. Se upp för stora jackor, väskor och liknande. Undvik att förevisa orgeln 

invändigt för utomstående utan en tydlig plan och noggranna instruktioner till de som skall 

röra sig i orgeln.  

 

Stämning av orgelpipor innebär mekaniskt slitage på piporna varför stämning alltid skall 

göras av fackperson. 

 

 

3.4 Mögel och svamptillväxt 

 

För att mögel skall uppkomma krävs att ett antal förutsättningar är uppfyllda. Mögel, ett 

samlingsnamn för svamp, behöver rätt miljö med avseende på fukt, temperatur och näring. 

Hit hör också materialet, t.ex. trä. Dessutom är tiden en viktig faktor. Störst risk är det under 

sensommaren och tidig höst då den relativa luftfuktigheten och temperaturen är gynnsam för 

tillväxt.  

 

En kontinuerlig mätning av relativ luftfuktighet och temperatur i kyrkan, med särskilt fokus 

på sensommar och hösten, torde ge en tidig indikation på om risk föreligger. Vid lägre 

temperaturer behövs högre RH än vid högre temperaturer, varför en fast gräns för skadligt RH 

inte kan fastslås. Ofta anges 70% RH som en kritisk gräns, men det är viktigt att komma ihåg 

att tid och material är en faktor som påverkar mögeltillväxten. En konstant hög RH, över 

70%, är riskfyllt, varför avfuktning, eller skyddsvärme är viktiga metoder att minska risken 

för mögel- och svamptillväxt. 

 

Kondens ökar risken för mögel- och svamptillväxt på träytor, och på metallpipor ökar risken 

för korrosion. 
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4 RÅD OCH ANVISNINGAR 

 

Under förstudien har några tydliga steg i en process synliggjorts i enlighet med standarden 

inom området. Dessa steg kan tjäna som råd för hur man kan gå tillväga när man vill arbeta 

med inomhusklimatet i en kyrka. Nedanstående råd är formulerade utifrån de förutsättningar 

som gäller för Göteborgs stift. 

 

1) Vilka är behoven? Ta kontakt med stiftskansliet och diskutera vad ni vill uppnå. Är 

det besparingar i uppvärmningskostnader? Har ni problem med fukt eller mögel i 

kyrkan? Planerar ni att byta värmesystem? I dialog med antikvarier, ingenjörer m.fl. 

kan en effektiv projektplan formuleras.  

 

2) Etablera en god bild av nuläget. Innan åtgärder vidtas skall man göra en mätning av 

inneklimatet i kyrkan enligt gängse standard. Stiftskansliet bistår med metodstöd, och 

i vissa fall även med utrustning. 

 

3) Vad visar mätresultaten? Mätresultaten måste analyseras noggrant. Stiftskansliet kan 

även här bistå med stöd eller kontakter med lämplig kompetens. 

 

4) Beskriv er målbild och gör en plan för vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå 

dit. Mätresultaten ger ett tekniskt underlag för åtgärderna. Åtgärderna kan vara allt 

från justeringar av befintlig anläggning till komplettering eller investering i ett helt 

nytt system. 

 

5) Nådde ni målet med de åtgärder ni vidtog? Följ upp åtgärderna med nya mätningar 

för att säkerställa att åtgärderna varit adekvata. Dessutom måste alla förändringar i 

system kalibreras. Kanske behöver någon inställning justeras. 

 

Upptäcker man mögellukt eller synliga skador av mögel, svamp eller skadedjur kan man alltid 

kontakta Göteborgs stift för råd. 
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5 AVSLUTNING 

 

En förstudie är till sin karaktär undersökande eller utprovande. Inom ramen för denna 

förstudie gavs möjligheter att testa etablerade mätmetoder och standarder utifrån en specifik 

fråga om inneklimatets påverkan på orglar. Resultaten av förstudien kan sammanfattas enligt 

följande: 

 

- generellt har kyrkorna i förstudien ett inomhusklimat med låg risk för skador 

förorsakade av klimatet; 

- en av kyrkorna i studien har så stora fluktuationer i relativ luftfuktighet att åtgärder 

bör vidtas;  

- mätningarna indikerar att orgelhuset har en dämpande effekt på fluktuationer i relativ 

luftfuktighet; 

- graden av dämpning kan inte avgöras inom ramen för förstudiens mätningar, och bör 

föranleda fortsatta studier; 

- endast ett fall av risk för mögeltillväxt upptäcktes i studien, där åtgärder bör vidtas; 

- en av kyrkorna har en hög komforttemperatur vilken inte är direkt skadlig för 

instrumenten, men ekonomiskt ofördelaktigt; 

- åtgärdsprogram måste anpassas efter de lokala förutsättningarna och beakta 

byggnadstekniska, verksamhetsmässiga, personella och ekonomiska perspektiv.  

 

 

Parallellt med förstudien har ett inventeringsprojekt av orglarna i Karlstads stift pågått. 

Inventeringsprojektet har upptäckt flera fall av mögeltillväxt inom ett kontrakt som angränsar 

till Göteborgs stift. Detta diskuterades i referensgruppen för förstudien, då mätningarna visade 

endast ett fall av hög risk för mögel. Det verkar vara så att det finns lokala skillnader inom ett 

geografiskt relativt begränsat område. Att förutsättningar med avseende på klimatet är olika i 

Lunds stift jämfört med Luleå stift är förståeligt, men regionala karaktäristika verkar vara 

viktiga att beakta.20 Här verkar det finnas ett stort behov av fortsatt forskning. 

 

Förstudien och erfarenheterna från orgelinventeringsprojektet i Karlstads stift förtydligar 

behovet av att genomföra ett projekt på nationell nivå, där frågan om regionala 

klimatvariationer och avvikelser ges särskild hänsyn. 

 

Bristen på information om korrosion i tennlegeringar är förvånande. Skador i historiska orglar 

är allvarliga förluster av kulturhistoriska värden, och behovet av forskning om mekanismer 

samt eventuella kopplingar till inomhusklimatet saknas. Här finns behov av vidare studier och 

forskning. 

 

 

                                                      
20 Se Mögel, organiska syror och kulturarv. Kyrkans inne- och utemiljö. IVL Svenska miljöinstitutet 

AB, 2010, för en studie där man definierat olika geografiska och topografiska karaktäristika för 

mätobjekten. 
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BILAGOR 

Bilaga A: Tabell över kyrkorna (alla data gäller för perioden då förstudien genomfördes) 
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Bilaga B: Olika konstruktionstyper av orgelhus (Foto: Johan Norrback). 
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