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Sammanfattning av utförda arbeten
Åtgärderna har innefattat skapande av ett andaktsrum och kapprum under norra
delen av läktaren genom borttagning av tre bänkar och rivning av befintlig skåpsektion mot läktartrappan. En ny skärmvägg har satts upp som delar av utrymmet i kapprum respektive andaktsrum.
Under den södra delen av läktaren har ett kaffe- och mötesrum skapats genom
borttagning av två bänkar och flyttning av en styrpulpet. Utrymmet har fått en
ny möblering med bl.a. en psalmbokshylla mot mittgången.

Administrativa uppgifter
Objekt
Socken
Kommun
Beställare
Arbetshandlingar
Entreprenör
Antikvarisk kontrollant
Byggnadstid
Antikvarisk slutbesiktning
Diarienummer
Länsstyrelsens diarienummer

Lislena kyrka
Litslena
Enköping
Enköpings kyrkliga samfällighet
Werket arkitekter genom Henrik Lehman
Elvbygg AB, Enköping
Upplandsmuseet genom Per Lundgren
2009-03 – 2010-05
2010-05-25
Km 451/08
433-2477-08

Historik
Nuvarande bänkinredning tillkom 1952. Förändringar under läktaren utfördes
1979 och 1994, då ett mindre antal bänkar togs bort.

Utförda åtgärder
Under södra delen av läktaren
Befintlig bänk mot västra väggen har demonterats och ersatts av ett lågt skåp
med spegelförsedda luckor. Den bänk som fanns mot utrymmets östra vägg har
demonterats och styrpulpeten flyttats så att den står i utrymmets sydöstra hörn.
En ny fast psalmbokshylla har byggts. Hyllan är placerad mellan två pelare mot
mittgången.
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Under södra delen av
läktaren innan ändringarna. Bänkfronten
har en hylla för psalmböcker.

Under södra delen av
läktaren innan ändringarna. Mot västväggen står en kyrkbänk. Styrpulpeten är
placerad fritt på golvet
och en mobil psalmbokshylla är placerad i
mittgången.

Under södra delen av
läktaren. En fast
psalmbokshylla
har
byggts mot mittgången.
Hyllan har grundmålats.
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Psalmbokshyllan efter
slutförda
arbeten.
Hyllan har målats på
samma sätt som omgivande snickerier.

Under södra delen av
läktaren efter ändringarna. Kyrkbänken
mot västväggen har
ersatts av en låg bänk
som målats in på
samma sätt som omgivande
snickerier.
Kyrkbänken i utrymmets östra del har
demonterats. Styrpulpeten har flyttats mot
utrymmets
sydöstra
hörn. Utrymmet belyses av plafonder och en
krona.

Under södra delen av
läktaren efter ändringarna.
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Norra delen av läktaren
Befintliga bänkar under läktaren, tre stycken, har demonterats. Det norra långhuskvarteret avslutas nu med en nytillverkad front med samma utseende som
befintlig front som avslutar det södra långhuskvarteret. En av de skåpsektioner
som är placerade mot västväggen har demonterats och den nedre delen av trapploppet frilagts. En ny skärmvägg med kapphylla och skåp har byggts. Skärmväggen delar av utrymmet under läktaren i en kapprumsdel i väster och ett andaktsrum i öster. I andaktsrummet har en ljusbärare som tidigare stod i koret placerats.

Under norra delen av
läktaren innan ändringarna.

Under norra delen av
läktaren innan ändringarna.
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Under norra delen av
läktaren under pågående arbeten. En sektion av skåpet mot
trapploppet har tagits
bort och den kombinerade skiljeväggen och
klädhängaren har satts
på plats.

Under norra delen av
läktaren under pågående arbeten. Frigjort
utrymme där tidigare
en skåpsektion stått.

Under norra delen av
läktaren under arbetena.
Kyrkbänken
bakom pelaren har avlägsnats och en ny
bänkfront har tillverkats och satts på plats
på den farmförvarande bänken. Fronten
har gjorts likadan som
motsvarande front som
avslutar det södra
långhuskvarteret.
Samma typ av laserande målning som i
resten av kvarteren
håller på att utföras.
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Utrymmet vid trappan
efter avslutade arbeten.

Det tillskapade andaktsutrymmet efter arbetena.
Utrymmet avgränsas av
den nya skärmväggen i
väster och den nya bänkfronten till bänkkvartern
i öster. Utrymmet är
försett med en ljuskrona.
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Andaktsutrymmet
med den omsorgsfullt
utförda nya bänkfronten.

Belysning
Utrymmena under läktaren har försetts med ny belysning i form av tre Heidenstamplafonder av mässing med glaskupor samt två begagnade malmkronor från
1920-talet. Malmkronorna i långhusets mittgång, som satt mycket lågt, har höjts
något.

Heidenstamsplafond
under norra delen av
läktaren.
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Långhuset mot väster
efter avslutade arbeten. Malmkronorna
har höjts något och
utrymmena
under
läktaren har fått nya
belysningsarmaturer.

Avvikelser från arbetshandlingar
Det tidigare föreslagna höga skåpet mot söder västvägg ersattes av ett lägre skåp
som når till boaseringens höjd. Detta medför att kalkmålningarna förblir synliga.

Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten
Arbetena har projekterats och utförts med god omsorg om byggnadens kulturhistoriska värden. Arbetena har skett i enlighet med länsstyrelsens beslut. Mindre
avvikelser har skett i samråd med antikvarisk kontrollant och efter godkännande
av länsstyrelsen.

Övriga handlingar med relevans för ärendet
2008-01-27 Werket arkitekter: ansökningshandlingar
2008-02-08 Upplandsmuseet: yttrande angående förslag till förändring (km
174/08)
2008-04-21 Länsstyrelsen: beslut om tillstånd
2009-02-12 Enköpings kyrkliga samfällighet: beställning av antikvarisk kontroll
2009-03-25 Upplandsmuseet: minnesanteckningar från startmöte
2009-05-20 Werket arkitekter: bygghandling
2009-06-15 Upplandsmuseet: PM angående justeringar av handlingar
2009-12-08 Werket arkitekter: angående höjning av malmkronor (e-post)
2009-12-17 Upplandsmuseet: angående höjning av malmkronor (e-post)
2010-05-25 Werket arkitekter: minnesanteckningar från besiktningsmöte
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