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Gudomlig pragmatism
i Hovsjö i Södertälje har
en lång och brokig historia. Anna Axberg Olsson,
arkitekt på BAU, har jobbat med projektet i
tio år. Från början anlitades hon för att hjälpa
till att upprätta en detaljplan, men successivt
utvecklades hennes roll. Flera år senare återkom
Stockholms katolska stift med uppdraget att rita
själva kyrkobyggnaden. Den nya kyrkan, som
invigdes i december förra året, brukas av den
kaldéiska-katolska gruppen som bor i trakten. En
stor del av den kristna minoriteten var tvungen
att fly från Irak och Syrien när USA invaderade
Irak, och många av deras kyrkor förstördes bland
annat av terrorgruppen IS. Numer bor 17 000
kaldéer i Sverige och många har slagit sig ned
i just Södertälje.
För den här gruppen är kyrkan av största vikt
både som religiös byggnad och social mötesplats.
Båda funktionerna behövde alltså få plats. Kaldéernas tidigare lokal var en gammal metodistkyrka, som både var liten och sliten. Omedelbart
väcktes behovet av en större byggnad men det
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skulle ta tid innan biskopen kunde infria sitt
löfte om en ny kyrka. När det var dags fick Anna
Axberg Olsson förnyat förtroende.
Att arkitekterna och brukarna kommer från
olika formtraditioner märktes tydligt under
projektets gång. Den enkla, rektangulära träbyggnaden med sadeltak påminde inte så mycket om
kyrkorna i det förra hemlandet. Här har Anna
Axberg Olsson hämtat inspiration till gestaltningen från de tidiga nordiska träk yrkorna, som
på samma sätt präglades av de enkla geometriska
formerna och byggdes av trä som mörknade
med tiden. Det tidiga 1900-talets enkla kapell
och missionshus är en annan referens. I de allra
tidigaste skisserna presenterade BAU kyrko
byggnaden med branta takfall, mer likt en traditionell svensk kyrka, men kaldéernas byggnadskommitté önskade flacka tak som stämde bättre
med deras bild av en kyrka.
– Kyrkorummet har en enkel, tillåtande bas
och kaldéerna är väldigt aktiva när det gäller
att utsmycka kyrkorummet med variation över

kyrkoå ret. Det kan mycket väl hända att en
skulptur pryds med en ljusslinga. Det kan vara
en utmaning för en arkitekt men det är samtidigt
väldigt roligt att jobba med brukare som tar så
aktiv del i kyrkobyggnadens gestaltning. Det är
där allt händer i deras liv. Det är en viktig mötes
plats och kyrkan fungerar också som kultur
center, säger Anna Axberg Olsson.
Den stora utmaningen blev i slutänden
något så pragmatiskt som pengar. Budgeten var
tajt, ursprungligen stod 30 miljoner kronor till
förfogande men tack vare arbete i fundraisinggruppen kunde både program och budget utökas
till 47 miljoner kronor.
Det var tvunget att bli ett väldigt enkelt hus.
Storvulna planer fick skrinläggas. Byggherre och
arkitekt pratade med kommunen som gick med
på att göra om detaljplanen. De fick byta plats på
huset och även göra det mindre.
– Budgeten var en stor utmaning men det
finns mycket man som arkitekt kan göra trots
att man måste vända på varje krona. Vi arbetade

Inspiration i räta
vinklar. Minimalistisk.
Modern och tidlös.

e xempelvis väldigt medvetet med proportioner
och materialval. Det var aldrig aktuellt att använda gipsskivor eller liknande i kyrkorummet, utan
viktigt att det skulle kännas enkelt och naturligt.
Trä var ett självskrivet material och stengolvet
likaså, berättar Anna Axberg Olsson.
De målade glasfönstren som ger byggnaden en
stor del av sin karaktär tillverkades av Glasmalerei
Peters i Paderborn i Tyskland, ett 100-årigt
familjeföretag som specialiserar sig på konstglas.
Glaskonstnären heter Jörgen Habedank.
Hovsjö har inte alltid varit en stadsdel med
gott rykte och Anna Axberg Olsson betonar kyrkans del i processen att vända på det och arbeta
för utveckling och framtidstro. Byggnaden har
bidragit till att lokalbefolkningen har någonstans
att samlas, och hon berättar att ungdomarna har
tagit den till sina hjärtan. En välbehövlig påminnelse om att det inte alltid är i budgeten det sitter.

Nova Pro Scala ger det bästa från Nova Pro.
Ett brett produktsortimentet gör differentiering för
olika prissegment enkel och effektiv. Många olika
designalternativ inbjuder till individualisering.
GRASS NORDISKA AB
S:t Göransvägen 29
554 54 Jönköping
Tel: 036-31 29 00
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Kanalplast för fasader
Halle Industri är leverantören för moderna lösningar av
ljusinsläpp i aluminium, glas och plast.

Det mest iögonfallande i byggnaden är måhända kyrk
fönstren. De är tillverkade av Glasmalerei Peters i Paderborn,
ett 100-årigt familjeföretag som specialiserar sig på konstglas,
efter ett koncept gjort av konstnären Jörgen Habedank. Temat
cirklar kring ljus och vatten.

Mot arkitekter, byggentreprenörer och hallindustrin tar
vi fram såväl unika lösningar för objekt med höga krav
på materialval som aluminiumfönster för hallindustrin
med fokus på kostnadseffektiv montering.

Altare och ambor ska förstärka kyrkorummet och
byggnaden som ett ”domus ecclesiae”, församlingens
heliga hus. Symboler på altare och ambor förklarar
vad församlingen är här i Södertälje och var den
huvudsakligen har sitt ursprung.

Kanalplast interiör
Erfarenheten att leverera komplexa lösningar till alla
typer av konstruktioner har gjort oss till en av
Skandinaviens ledande leverantörer av ljusinsläpp.
Vi erbjuder lösningar för både nybyggnation och
renovering av allt från kanalplastfasader till
optimala ljusinsläpp.

Ljusinsläpp i tacknock
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Showroom i Bromma - Välkommen att boka ett besök.
Arkitekt, byggare, projektledare, entreprenör.
Vi har lösningar för både små och stora projekt.
Halle Projekt • Nockeby Torg 2 • 167 74 Bromma
Växel +46(0)430-122 80 • henrik.bennarp@halle.se • www.halle.se
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Tvärsektion.

Längdsektion.
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Plan 1 tr.

Eftersom budgeten var tajt satsade
arkitekterna på enkla men gedigna material
och välarbetade proportioner. Den tidigare
detaljplanen reviderades och byggnaden
blev mindre än det tidigare, aningen mer
storvulna, förslaget.

S06
1:400

0

5

10

15

20

30

40

Entréplan.
0

PLAN 1 TR
1:400

54  RUM JULI /18

5m

10 m

Kategori Kyrka
Projektets namn Jungfru Maria kyrka i Hovsjö – Kaldéiskt kulturcentrum
Adress Hovsjö
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Arkitektkontor BAU genom Anna Axberg Olsson, Erik Berg, Ewa Bialecka-Colin,
Göran Marklund och Joakim Östberg.
Inredning Inredningen i kyrkorummet samordnades av Arkitekt SAR/MSA Thomas
Bernerstedt, Total. Han ritade även altare och ambor. 
Färdigställt 2017
Foto Anders Fredriksén
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