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Förord 

I rapporten redovisas det arbete som utförts i pilotprojektet Mögel, organiska syror och kulturarv -
kyrkans inne- och utemiljö med finansiering av Trossamfundet Svenska Kyrkan och 
Riksantikvarieämbetet, som pågått under 2010 års första hälft.  
 
I projektet har Erica Bloom, Aime Must, Marcus Liljeberg, Kaisa Svennberg, Marie Haeger- 
Eugensson, Lin Tang och Martin Ferm vid IVL Svenska Miljöinstitutet samt Monika Fjaestad 
arbetat. Även Gun-Britt Sandberg (IVL) har utfört mikrobiologiska analyser och Kjell Peterson 
(IVL) utfört provtagning i projektet. Pär Fjällström, Henrik Fallgren och Anne-Christine Bergqvist 
(alla IVL) har också bistått med stöd och hjälp. Inga Kajsa Christensson vid Skara stift har generöst 
bidragit till projektplaneringen och projektet har fått ovärderlig hjälp av de ansvariga för de kyrkor 
som undersökts: Sven-Åke Högsell (Skarstad och Sparlösa kyrka), Erik Tornstierna (Tranums 
kyrka), Lennart Tagesson (Otterstad kyrka) och Kurt Eriksson (Hössna kyrka). Marie Hård vid 
Svenska Kyrkan har också bidragit med stöd och idéer i projektet. 
 
Vi vill tacka alla församlingarna och andra inblandade för bidrag på olika sätt. 
 
 
Stockholm, 30 augusti 2010 
 
 
 
 
 
 

 

 

Erica Bloom, projektledare
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Sammanfattning 

En kombination av ett klimat i förändring med ökande regnmängder och medeltemperaturer i 
kombination med energieffektivisering av kyrkobyggnader befaras medföra en ökad risk för 
uppkomst av mögelväxt och därmed biologisk nedbrytning av kyrkor och kulturföremål vilket antas 
bero på ökad fuktighet inomhus. Mögelproblem har på senare år uppmärksammats alltmer då 
kyrkomålningar, orglar och textilier allt oftare angripits. Därmed är det viktigt att värna om god 
innemiljö i våra kulturbyggnader för att bevara kulturskatter och människors hälsa.  
 
I detta projekt studerades fyra kyrkobyggnaders dels makro- och mikroklimat inomhus i förhållande 
till byggnadsfysikaliska egenskaper och kopplingen mellan inom- och utomhusklimatets eventuella 
samverkan. Mätningar genomfördes utom- och inomhus av temperatur och luftfuktighet samt vind 
utomhus. Vidare kartlades mögelskador i kyrkobyggnaderna och förekomsten av organiska syror 
dokumenterades.  
 
Projektresultaten visar att mögelsvamp finns närvarande i alla kyrkor utom i den relativt 
nyrenoverade Skarstad kyrka. Det s.k. ”Kyrkomöglet” (av släktena Aspergillus/Eurotium) fanns 
närvarande, framförallt i mikroklimaten, och återfanns i levande form trots låg relativ fuktighet 
inomhus. Organiska syror i det stora kyrkorummet verkar enligt projektresultaten inte utgöra ett 
problem. Dock återfanns höga halter av organiska syror i nischer (mikroklimat), både på 
mögelskadade och mögelfria ytor. Höga halter av organiska syror beror sannolikt därför 
huvudsakligen på materialets beskaffenhet och utgör främst ett problem i små utrymmen.  
 
Förutom kyrkans byggnadstekniska förutsättningar är sannolikt orsaken till att det i vissa kyrkor 
förekommer mögel och i andra inte, en kombination av luftfuktigheten och lufttemperaturen i 
kyrkans näromgivning, vindutsatthet, solinstrålningen samt eventuellt om det förekommer stora 
dygnsvariationer inom dessa parametrar. I denna studie framkom att det sannolikt inte går att finna 
goda samband mellan enskilda klimatparametrar och ökad mögelpåväxt, även om resultatet ger en 
indikation om vilka som är viktiga. Detta framförallt för att det inte går att visa hur viktig varje 
enskild parameter är, hur parametrarna samvarierar eller om det finns ytterligare faktorer som inte 
behandlas i studien. Därför är det mer relevant att använda modellerade klimatdata där alla 
nödvändiga parametrar förhållandevis lätt går att ta fram och kan behandlas samtidigt. Detta 
projekt har visat att det är relevant att använda modellerade klimatdata för analysen av kopplingen 
mellan inomhus- och utomhusklimatet. Ytterligare en fördel är att det även går att visa vad som kan 
hända i ett framtida klimat av global uppvärmning då även detta går att simulera med samma 
modell. 
 
Ovanstående analys visar att det tydligt finns ett samband mellan utomhus – och inomklimatet. 
Dock är mätdataunderlaget begränsat och analysen måste därför anses som ett första försök att visa 
tänkbara processer i kopplingen inomhus/utomhusklimat och ge en indikation om varför det 
förekommer skillnader mellan till synes likvärdiga kyrkor.  Resultaten visar alltså på en framkomlig 
väg att med modellerat lokalklimat kunna göra bättre riskbedömningar av inneklimat och 
mögeltillväxt.
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1. Bakgrund 

Att nå en miljöanpassad energieffektivisering av kulturbyggnader med bibehållen god innemiljö för 
både människor och kulturskatter är en stor utmaning.  
 
Temperatur och luftfuktighet inomhus och utomhus är viktiga parametrar för att förstå såväl 
skadeorsaker som energibesparingspotentialen i byggnader i allmänhet och i äldre byggnader i 
synnerhet. Flera studier, såväl nationellt som internationellt, har visat på de variationer som finns i 
äldre kulturhistoriska byggnader, med en tungstomme, över säsongen och över dygnet, t.ex. har 
Järnerot (2006) studerat Skeppsholmskyrkan och Ryhl-Svendsen et al (2003) flera olika 
kulturhistoriska byggnader i Danmark och Spanien. Kunskapen om kopplingen mellan inom- och 
utomhusklimat har hittills främst innefattats i energioptimerings- och arbetsmiljöaspekter. Främst 
har temperatur samt solinstrålning, och delvis även vindutsatthet, analyserats (Schultz 2003, 
Mattsson 1979). Vidare finns relativt många försök att koppla utom-/inomhus både 
luftföroreningar och klimat (Yocom et al 1982, Chan 2002). I detta projekt har syftet varit att 
undersöka relationerna mellan det lokala klimatet styrt av varje kyrkas topografi och mikroklimatet 
inne i kyrkorna, samt dessa klimatologiska aspekters påverkan på risken för mögelförekomst och 
andra skador på byggnaderna och deras inventarier. 
 
Luftfuktigheten utomhus, mätt som den relativa fuktigheten, styrs av tillgång på vatten samt 
lufttemperaturen. Luftmassor som transporterats över större vattenmassor (hav och större sjöar) 
innehåller mer luftfuktighet än sådana som transporterats över kontinenter. En kall luft kan heller 
inte ”bära” lika mycket vatten som en varm luftmassa, varför t.ex. i Sverige kalla luftmassor från 
norr oftast är torrare än de som transporterats från sydväst. Det som styr klimatet, och därmed 
temperaturen och luftfuktigheten, på en specifik plats beror både av det storstorskaliga klimatet (d v 
s transport av luftmassor som ett resultat av lokaliseringen av hög- respektive lågtryck) men även av 
dess kombination med lokalklimatet. Med lokalklimat menas hur det storskaliga klimatet modifieras 
av lokala förhållanden, så som hur kallt havs-/sjövatten och varmare land ger upphov till sjöbris 
under sommaren eller hur topografi och vegetation kan förändra både vindriktning och 
vindhastighet. I sänkor och dalgångar i landskapet kan det även bildas s.k. kalluftssjöar under klara 
och vindstilla nätter då den kallare marknära luften till följd av de olika termiska egenskaperna hos 
kall luft i förhållande till varmare (kall luft är ju tyngre än varm) ”rinner” ner och kan ”dämmas 
upp”.  Det är inte ovanligt att lufttemperaturen nere i, respektive över, en kalluftsjö skiljer sig 5 
grader eller mer. Modifieringen av det storskaliga klimatet är mycket påtagligt vid låga 
vindhastigheter samt nattetid vid klart väder, men modifiering sker som sagt även på dagen 
sommartid vid sjöbrissituationer (vilket förkommer längs Sveriges kuster samt runt de större 
sjöarna). Beroende på landskapsbilden så kan en mer eller mindre komplicerad mosaik av 
varierande vind, temperatur och därmed även luftfuktighet bildas. Detta kan visualiseras genom s.k. 
klimatkartor, vilka är representativa för olika storskaliga klimatförhållanden och säsonger. 
 
Klimatet ute är randvillkor för inneklimatet, som i sin tur varierar inuti en och samma byggnad. Det 
uppstår exempelvis små s.k. mikroklimat i kyrkor, nischer där fukt och temperatur skiljer sig från 
kyrkorummets klimat i stort. Exempel där mikroklimat uppstår är i textilskåp, orglar och bakom 
altarskåp och på ytterväggarnas inre ytor. Det är i mikroklimaten, där fukthalten kan vara hög, som 
mögelpåväxt ofta kan uppstå, vilket är kostsamt och svårt att åtgärda.  
 
Mögelproblem i våra kyrkor har på senare år uppmärksammats alltmer då kyrkobyggnader, 
kulturföremål, orglar och textilier ofta angrips av mögel. Orsaken till varför mögel och bakterier 
växer till i våra kyrkor har inte tidigare undersökts på ett systematiskt sätt. Exempelvis vet man inte 
om tillväxten kan gynnas av det förändrade uteklimatet, som den globala uppvärmningen innebär, 
och inte heller om ett samband kan finnas med det förändrade inneklimat som nya 
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uppvärmningssystem och energieffektiviseringsåtgärder kan resultera i. Detta måste undersökas för 
att förstå den bakomliggande orsaken till mögelproblemen. Dyr sanering och konservering av 
mögelskadade föremål i kyrkorna är till ingen nytta (då mögelpåväxt återkommer) om man inte har 
kontroll på klimatet i kyrkorna som ger förutsättningarna för mögelangrepp (i både Brahekyrkan 
och i Falsterbo kyrka uppgick 
exempelvis renoverings- och 
konserveringskostnaden till drygt 11-
12 miljoner kronor). 
 
Mögelsvamp, jästsvamp och bakterier 
är exempel på mikroorganismer som 
normalt lever och frodas runt 
omkring oss. Vi interagerar med, 
andas in och äter upp tusentals 
mikroorganismer dagligen. Vissa arter 
ingår i denna normalflora och andra 
inte. Som exempel kan nämnas att det 
uppskattningsvis finns ca 300 000 
mögelarter, men bara ett femtiotal 
anses relevanta i fukt- och 
vattenskadade inomhusmiljöer. I 
dessa miljöer, till exempel vid kondensproblem i kyrkor, avviker nämligen mikrofloran 
(sammansättningen av arter av mikroorganismer) från den i torra byggnader och utomhusluft – de 
har alltså funnit sina speciella nischer i dessa miljöer.  
 
Dessa nischade mögelsvampar i fuktskadade byggnader har, som alla mikroorganismer, olika 
egenskaper och reagerar olika på stress, till exempel torka och konkurrens från andra 
mikroorganismer. Man vet att mögelsvampar som kan växa till inomhus har en förmåga att 
producera mykotoxiner (mögelgifter), ämnen som är oerhört toxiska (bl. a. cancerframkallande, 
vävnadsförstörande och inflammationsinducerande). Tidigare analyser (Bloom 2008) visar att de 
mögelsvampar som ofta återfinns i inomhusmiljöer i samband med fuktskada, inte bara har 
förmågan att producera mögelgifter – de gör det regelmässigt. Dessutom har det bekräftats att 
mögelgifter som härrör från synliga mögelfläckar på angripna byggmaterial kan bli luftburna och att 
vi därmed inandas dem.  
 
Förutom mögelgifter finns dessutom flera bakteriegifter representerade i fuktskadad innemiljö. Att 
inandas dessa mikrobiella gifter är mer toxiskt än att inta dem med kosten (då gifterna passerar 
levern där vissa kan brytas ned). Mögelsvampar sinsemellan, och tillsammans med bakterier, 
uppvisar också synergistiska effekter (med avseende på toxicitet). Huruvida exponering av mögel 
och mykotoxin i boendemiljö eller i kyrkor kan ha någon reell inverkan på vår hälsa, och i så fall 
genom vilka mekanismer och i vilken mängd, är idag dock inte utrett.  
 
Under många år har vi (AIMEX, senare IVL) analyserat prover från olika kyrkor med 
mögelproblem. Proverna är insamlade av antikvarier, skadeinventerare, orgelbyggare, konservatorer 
m fl. Som ett resultat av de dessa undersökningar (i lokala uppdrag från diverse församlingar) kan 
konstateras att det i just kyrkomiljö i norra Europa har selekterats fram ett speciellt släkte av 
mögelsvamp (Aspergillus/Eurotium, vad vi kallar ”Kyrkomöglet”). Denna svamp förekommer på 
olika föremål, inredning och orglar och har en unik förmåga att växa till vid mycket låg relativ 
fuktighet (ned till 60-65 %). Andra mögelsläkten som är vanliga i övriga Europa (De los Riosa et al 
2009, Pepe et al 2008, Scheiding et al 2008, Suihko et al 2007, Pangallo et al 2007 och 2009) 
förekommer vanligtvis också, men inte i lika stor utsträckning.  
 

 
Figur 1. Kolonier av mögelsvampar i förstoring. 
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Man vet att mögel kan ge upphov till luftföroreningar såsom flyktiga organiska kolväten och sporer 
(Davis 2001). Man vet också att mögelsvamparna och bakterierna kan orsaka nedbrytning av 
organiska material, alltså att de besitter en starkt biodegraderande förmåga (Pangallo et al 2007 och 
2009). Denna förmåga var exempelvis orsaken till att man stängde Lascaux, med sina berömda 
grottmålningar, för allmänheten (Ciferri 1999).  
 
Att mikroorganismer också producerar korroderande organiska syror är även det känt men i vilken 
utsträckning som mögelsvampsarterna -som specifikt förekommer i kyrkor- bidrar till 
föroreningarna är inte väl kartlagt. Med organiska syror avses framförallt myrsyra och ättiksyra, 
båda i ångfas mycket korrosiva, som avges från organiskt material såsom trä (Ryhl- Svendsen och 
Glastrup 2002, Fjaestad 2010) och papper. Halten i utomhusluft är mycket låg, runt 1 µg m3 luft. 
Inomhus kan halterna däremot vara 10 gånger högre. I slutna utrymmen såsom exempelvis museers 
förvaringsrum, vilka ofta saknar ventilation, kan halterna vara mer än 100 gånger högre. 
Mögelsvampar kan också på andra sätt, bla genom att utnyttja bindemedel i färger (på målningar) 
degradera material och föremål. Förekomsten av organiska syror och mögel i kyrkomiljö kan alltså 
medföra att värdefulla kulturföremål blir förstörda, t ex genom att färgen från målningar flagar bort 
(Pepe et al 2008). Många orglar möglar också inuti instrumentet vilket gör den ostämmbara 
(Scheiding et al 2008). Exempelvis fick Norra Fågelås kyrka i Skara stift 270 000 kronor till detta 
ändamål i kyrkoantikvarisk ersättning år 2009.  

2. Uppgift 

Syftet med projektet var: 
 att kartlägga kyrkobyggnaders makro- och mikroklimat för att studera fuktmekaniken (alltså 

förutsättningarna för mögelangrepp) i kyrkan samt dess påverkan av uteklimatet och kyrkans 
geografiska läge.  

 att se om det finns koppling mellan utomhus- och inneklimatet främst avseende lufttemperatur 
och luftfuktighet. 

 att studera mögelsvamparnas art, utbredning och produktion av organiska syror. 
 att kartlägga förekomsten av organiska syror i mikroklimaten och deras inverkan på 

kulturföremålen i kyrkobyggnaden. 
 att sprida kunskap och projektresultatet. 

3. Material och metoder 

3.1. Val av studieobjekt, provtagning och inspektion 

Vid projektstarten skickades en enkät ut till kyrkoantikvarier eller förvaltningsavdelningar i Sveriges 
alla stift där ansvarige ombeddes ifylla uppgifter om skadeproblem i stiftets kyrkor för att få en 
uppfattning om utbredningen av problemen (Bilaga 6). Åtta stift (Linköping, Växjö, Luleå, Visby, 
Skara, Härnösand, Lund och Västerås) svarade via mejlkorrespondans. Härnösand, Lund och 
Västerås stift svarade med text via mejl, men verkade inte ha något register över skadade kyrkor i 
respektive stift. Växjö stift skickade in en egen sammanfattning över skadeläget i stiftets kyrkor. Det 
gjorde också Visby stift som fyllde i delar av enkäten samt kompletterade med den egna 
undersökningen. Linköping, Luleå och Skara stift fyllde utförligt i enkäten och Skara bidrog även 
med ett skadeinventeringsdokument innehållande en utförlig förteckning över skador i stiftets 
berörda kyrkor.  
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Baserat på Skaras utförliga svar och dokumentation samt möjligheterna till att utföra mätningar i 
varierande lokalklimat valdes Skara stift ut för deltagande i studien.  

Urvalsprinciperna vid valet av kyrkor att studera var, förutom den geografiska utbredningen som 
nämnts ovan, att:  
• de olika kyrkorna skulle vara belägna i olika topografiska miljöer med olika typer av 

markanvändning,  

• det skulle vara en variation i skadeförekomst, främst mögelskador 

• kyrkorna geometrisk sett skulle vara så lika som möjligt (i detta fall slumpmässigt en-skeppiga) 

• byggda under samma tidsperiod, 1800-talet 

• samma huvudsakliga konstruktionsmaterial, sten med puts invändigt och utvändigt 
 
Grundläggande arkitektur för samtliga kyrkor som listats i den befintliga skadeinventeringen 
dokumenterades genom Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. De kyrkor som 
konstruktionsmässigt liknade varandra och var byggda under samma tidsperiod valdes ut i ett första 
steg. Dessa kyrkor placerades på en karta och geografisk information för en radie på 1000 m samt 
5000 m togs fram för varje kyrkobyggnad (typ av terräng med avseende på skog, jord, vatten, urban 
miljö). I att andra steg dokumenterades antal mögelskador i varje kyrka baserat på stiftets egen 
inventering. Efter denna sammanställning valdes 4 kyrkor ut - med samma byggnadskonstruktion, 
med olika grader av mögelskador och med olika geografiskt läge. Urvalet skedde utan att de mest 
intressanta kyrkorna besöktes och inventerades av en byggnadstekniskt sakkunnig, detta har senare 
uppdagats som en brist i projektupplägget, det medförde också att variationen i mät- och 
loggerplatser i nischer, se nedan, blev större än önskat mellan de olika kyrkorna. 
 
Skara stift assisterade med kontaktuppgifter och efter samtal och planering med varje enskild kyrka 
genomfördes provtagning och utplacering av utrustning den 23-24 mars. I den ursprungliga 
projektplaneringen beräknades provtagningen starta redan den 1 mars, men pga. den stränga 
vintern och de anmärkningsvärt låga temperaturerna sköts provtagningsperioden framåt för att inte 
äventyra projektresultaten. 
 
I samband med provinsamlingen ifylldes ett formulär avseende byggnadsfysikalisk, 
lokalklimatologisk och skadeinventeringsbeskrivning, ex uppgifter om kyrkobyggnadens arkitektur, 
uppvärmningssystem, typ av fukt/mögelskada etc. (Bilaga 2). Vid skadeinventeringen noterades 
synliga skador i form av sprickor, flagning mm på föremålen, samt synlig mögelpåväxt under 
bänkar, altartavlor, i orgeln och på väggar. Mögelprover togs där det fanns synligt mögel. 
 
Mätinstrument för temperatur, luftfuktighet och koldioxid (T/RF/CO2 loggrar) placerades på 
orgelläktaren i varje kyrka för att mäta rumsluftens temperatur (T), luftfuktighet (RF) och 
koldioxidhalt (CO2). Mindre dataloggrar (T/RF) i ”knappbatteristorlek” för temperatur och 
luftfuktighet användes i ”nischer” såsom under bänkar och bakom tavlor, och en annan lite större 
typ av T/RF logger användes utomhus intill den norra ytterväggen. För att mäta organiska syror 
sattes diffusionsprovtagare ut i kyrkorummet, textilskåpet och i utvalda ”nischer”. 
 
Under mätperioden ombads de berörda församlingarna att dokumentera sina förrättningar i en 
loggbok eftersom besökare i kyrkan påverkar fuktbelastningen samt halterna av koldioxid i 
byggnaden. Loggböckerna hämtades in samtidigt som provutrustningen i slutet av den månadslånga 
mätperioden, den 28 april. Dokumentationen över förrättningarna finns sammanställd i Bilaga 1. 
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3.2. Klimatmätningar utomhus 

I syfte att se om det förekommer några större skillnader av vissa klimatparametrar mellan kyrkornas 
olika geografiska lokalisering har kontinuerliga mätningar genomförts utomhus under drygt en 
månad (2010-03-23/24 till 2010-04-29). För dessa mätningar har vid Skarstad kyrka en större 
mätstation använts där lufttemperatur på två nivåer, luftfuktighet, vindhastighet och vindriktning 
uppmätts. Vid de övriga kyrkorna har små dataloggrar använts, för mätning av temperatur och 
luftfuktighet. Syftet med att mäta temperaturen på två nivåer var att kunna identifiera eventuell 
förekomst av inversion (omvänd vertikal temperaturskiktning). 
 
För att kunna göra en bedömning av mätperiodens betingelser (avseende meteorologin) i 
förhållande till medelförhållanden, gjordes en jämförelse med befintliga kontinuerliga mätningar vid 
Götdala, nära Skara, (se Figur 2) där månadsmedelvärde av temperatur, relativ fuktighet och 
nederbörd beräknades för fyra år (se Figur 2 och Figur 3). Enligt resultaten i Figur 2 ökar 
temperaturen påtagligt under april och den relativa luftfuktigheten faller kraftigt från drygt 85 % till 
ett minimum på ca 70 % i april, maj och juni. Nederbörden låg under de fyra beräkningsåren på 
miniminivåer under april. 
 
Vid jämförelse mellan april 2010 och fyraårsmedelvärdet för april (då mätperioden inföll) framgår 
att april 2010 var kallare än vad det normalt varit de fyra sista åren (5.1º C), samt torrare (75 %) och 
även med mindre nederbörd (9 mm/mån). 
 

 
Figur 2.  Månadsmedelvärde av temperatur och relativ fuktighet  

(2007-05 till 2010-06) baserat på uppmätta data från Skara (Götdala). 
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Figur 3.  Månadsmedel av nederbörd (2007-05 till 2010-06) 

 baserat på uppmätta data från Skara (Götdala). 

3.3. Klimatmätning inomhus 

Kartläggning av temperatur och luftfuktighet i kyrkans rumsluft och i mikroklimat i utvalda 
”nischer” i kyrkan utfördes med elektroniska loggrar (T/RF/CO2 resp. T/RF, se figur 4). Avsikten 
var att logga inneklimatet med en minsta tidsupplösning på 10 minuter för att kunna detektera 
variationer som beror på användningen av kyrkorummet. T/RF/CO2 – loggrarna som användes för 
att mäta i rumsluften var obeprövade och initiering av dessa lyckades ej som tänkt. Detta 
omöjliggjorde därmed jämförelser mellan inneluftens temperatur och luftfuktighet och uteklimatet, 
respektive rumsluftens temperatur och luftfuktighet med nischernas klimat. I studien användes 
därför nischernas värden för jämförelse med uteklimatet. 
 
 

 
Figur 4.  Mikrobiologisk provtagning samt mätning av relativ fuktighet och  

temperatur (se logger i gul hållare), här under en bänk i Sparlösa kyrka. 
 



Mögel, organiska syror och kulturarv.  IVL rapport B1927 
Kyrkans inne- och utemiljö  

13 
 

3.4. Topografi och markanvändning 

Som underlag till den topografiska analysen användes Geografiska Sverige Data GSD – höjddata 
innehållande höjdvärden för punkter i ett regelbundet rutnät med 50 meters sida. Geometrisk 
noggrannhet i höjd beräknades motsvarande ett medelfel av ± 2 m i öppen terräng. För det aktuella 
området extraherades en ruta om 35 * 35 km som väl inneslöt de fyra kyrkorna. Den topografiska 
modellen för området omprojicerades från det svenska koordinatsystemet RT90 till det sfäriska 
koordinatsystemet WGS 84, en anpassning till specifikationskraven för ingångsdata till 
klimatmodellen. 

Markanvändningsdata är hämtat från Svenska Marktäckedata (SMD), Lantmäteriet (2003). Svensk 
marktäckedata innehåller markanvändning fördelat på totalt 59 klasser med minsta geografisk 
upplösning om 100 * 100 meter. Klasserna har omtolkats till att representera den klassnomenklatur 
som används av klimatmodellen för att beskriva marktypens påverkan på det lokala mikroklimatet.  

Topografi och markanvändning har använts som ingångsdata i klimatmodellen. 

3.5. Klimatmodell utomhusförhållanden 

Klimatmätningarna visar klimatet vid de fyra olika kyrkorna där mätningarna har genomförts och 
endast för den tid som mätningarna utförts. Klimatmodellering kan även ge information om hur det 
lokala klimatet varierar över ett större område samt för andra tider (säsonger). För denna 
modellering användes The Air Pollution Model (TAPM) (CSIRO 2008), där topografi, 
markanvändning och aktuellt väder (ingen väderstatistik) m.m. användes som indata (se vidare 
bilaga 7). Modellen är tidigare validerad mot mätdata för svenska förhållanden med mycket gott 
resultat (Chen et al 2002). Uppmätta mätdata vid Skarstad kyrka användes även för validering av 
modellerade klimatdata. Genom denna modellering kunde fler klimatparametrar än vad som har 
uppmätts erhållas för alla fyra platserna vilket senare används för analys av koppling mellan kyrkans 
ute och innemiljö.  

3.6. Mikrobiologisk analys 

Stereomikroskop användes initialt för direktundersökning av den mikrobiella påväxten, eg. 
tejpavtryck och odling. Tejpavtryck utfördes genom att försiktigt pressa transparent tejp mot 
materialytor (där detta var lämpligt). Denna teknik kallas tape-lift-metoden och ger, till skillnad från 
odling, en direktindikation på vilka mögelsvampar som växer på plats. Tejp-provet preparerades på 
objektglas i mjölksyra och undersöktes i ljusmikroskop med faskontrast i 100 till 1000 gångers 
förstoring och där det var möjligt identifierades mögelsvamparna ned till genus-nivå (enligt Samson 
et al 1995). En bedömning av mängden mögel i provet utfördes också. I de fall som det så kallade 
”Kyrkomöglet” observerades klipptes en liten bit av tejpen ut och placerades på en odlingsplatta 
(maltextraktagar, MEA), inkuberades i rumstemperatur och inspekterades efter 5, 7 och 10 dagar. I 
de fall som växt av ”Kyrkomöglet” observerades renströks denna ut på nya plattor för att erhålla 
tillräcklig mängd för nedfrysning samt transport till CBS i Holland (Centraalbureau voor 
Schimmelcultures i Utrecht) för vidare artidentifiering. 
 
Från vissa ytor i Sparlösa kyrka, ex under en bänk, gjordes ett avtryck mot en odlingsplatta (MEA) 
för att isolera mykofloran. Agarplattorna inkuberades enligt ovan och inspekterades efter 5, 7 och 
10 dagar. Odling i sig ger inget kvantitativt mått på hur mycket mögel som finns närvarande på 
materialet eftersom odling inte tar hänsyn till död mögelbiomassa (som likväl innehåller gifter och 
allergener). Dock kan konstateras att odling på MEA, som är ett näringsrikt odlingsmedium och 
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som inte kan jämföras med näringen i ett byggnadsmaterial eller en inventarie, ger en möjlighet att 
studera överlevnad och tillväxten för de utvalda mögelarterna, dvs. livskraftigheten hos de 
mögelsporer och partiklar som finns i materialet. På det sättet kunde odling i det här experimentet 
påvisa förekomst av livskraftig mögelsvamp. Dock ska nämnas att odling, utan kännedom om vilka 
mikroorganismer som normalt finns på materialytan, inte är av något värde eftersom odling på 
laboratoriesubstrat alltid resulterar i någon form av mögelväxt och är i praktiken svårtolkat. 

3.7.  Mätning organiska syror genom passiv 
provtagning  

Luftmätningar kan ibland upplevas besvärliga på grund av att klumpiga och bullrande instrument 
måste användas. På bl. a. IVL har en ny typ av provtagningsutrustning utvecklats (Ferm 2001 & 
Ferm et al 2002). Den är passiv och baserar sig på molekylernas diffusion. Provtagarna är små (25 
mm i diameter och 12 mm höga), lätta och ljudlösa och kan därför placeras praktiskt taget överallt. 
Dessutom kräver de ingen kalibrering på plats eller särskilt utbildad personal. Man kan även göra 
mätningar i mycket små slutna utrymmen såsom montrar eller lådor. Med samma metod kan man 
mäta gasformiga ämnen som avges (t ex från mögelmetabolism) från en yta, exempelvis kväve i 
form av ammoniak och aminer. Principen för provtagaren kan kortfattat beskrivas på följande sätt: 
ett filter impregnerat med en liten mängd kemikalier reagerar med de gaser man vill analysera och 
binder dem till filtret. Det impregnerade filtret (sorbenten) är fastsatt på insidan av ett lock. Locket 
är monterat i ena änden av ett rör.  
 
Skillnaden mellan passiv provtagning och konventionell ”volymetrisk” provtagning är att ingen 
pump används i den passiva provtagningen för att få fram den förorenade luften till filtret där 
föroreningarna sorberas. Man behöver således inte tillföra någon energi. I passiv provtagning 
utnyttjar man gasmolekylernas rörelseenergi. Rörelseenergin är direkt proportionell mot luftens 
absoluta temperatur. Gasmolekylernas medelhastighet är proportionell mot kvadratroten ur den 
absoluta temperaturen och omvänt proportionellt mot deras massa. Molekylerna rör sig med 
mycket varierande hastigheter. Medelhastigheten ligger runt 300- 400 meter per sekund, men de 
kolliderar ofta med varandra eller med luftens molekyler (några miljarder gånger per sekund). 
Processen kallas molekylär diffusion. Provtagarna kallas även för diffusiva provtagare. Luften kring 
sorbenten är fri från föroreningen eftersom alla gasmolekyler som ska analyseras har sorberats. 
Föroreningshalten i röret ökar med avståndet från sorbenten och är lika med omgivningshalten i 
rörets andra (öppna) ände. Man får en nettotransport genom röret av den gas som sorberas av 
filtret, trots att ingen nettotransport av luft sker genom röret. Transporthastigheten kan beräknas 
teoretiskt med kännedom om rörets dimensioner, gasens molekylvikt och luftens temperatur.  
 
Genom att göra röret kort och tjockt kan man öka flödet av föroreningen och därmed göra 
provtagaren känsligare. Förutom den molekylära diffusionen kan gasen transporteras in till 
sorbenten genom den turbulens som kan uppstå i röret när luften på utsidan rör sig. Denna 
transporthastighet går inte att beräkna. Man kan däremot förhindra den genom att placera ett 
membran framför rörets öppna ände. Membranet är gjort av Teflon och är ungefär två tiondels 
millimeter tjockt med en porositet av ca 85 %. En gas kan därför nästan obehindrat ta sig igenom 
membranet medan luftrörelsen på rörets insida förhindras helt.  
 
Om man jämför den mängd gas som fastnar på filtret med hur mycket luft som behöver pumpas 
igenom filtret, för att få samma föroreningsmängd, får man fram en skenbar luftvolym. Det 
skenbara luftflödet är endast några milliliter per minut. Den gas som fastnat i filtret är ofta 
omvandlad till någon jon som sedan kan analyseras. Det är naturligtvis viktigt att den bildade jonen 
eller produkten är specifik för den gas man vill analysera samt att sorbenten är så effektiv att 
föroreningshalten blir noll i luften vid sorbentens yta. Det är även praktiskt om sorbenten och den 
produkt som bildas vid kontakt med gasen är stabila.  
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Mycket arbete har lagts ned på IVL för att finna sådana sorbenter, lämpliga analysmetoder samt en 
bra provtagare som gör att det uppmätta skenbara provtagningsflödet stämmer helt överens med de 
teoretiska sambanden. Den typ av diffusiv provtagare som använts här användes första gången 
1989. Idag används den över nästan hela världen. Den används bl.a. för att studera atmosfärisk 
korrosion av kulturföremål (Kucera et al 2007 och Tidblad et al 2007). Några provtagare visas i  
Figur 5. Olika färgmarkeringar används för olika gaser.  
 

 
Figur 5.  IVLs diffusiva provtagare i naturlig storlek. Färgkoden visar vilken gas som provtas. 
 
I detta projekt har IVLs diffusiva provtagare använts på två olika sätt. De har dels använts som 
vanligt d.v.s. för att mäta halten i omgivande luft och dels för att mäta en gasemission från en liten 
yta. I det senare fallet placeras en liten statisk kyvett (behållare) ovanpå ytan och en diffusiv 
provtagare inuti kyvetten. Den skenbara volymen luft som provtagaren analyserar är mycket större 
än kyvettens volym. Det medför att halten organiska syror i kyvetten blir mycket låg. All gas som 
emitteras från ytan fångas upp i provtagaren. Den infångade gasmängden relateras till kyvettens yta 
samt provtagningstiden.  
 
Halter av organiska syror i luften i det stora kyrkorummet (som referens) mättes genom att 
provtagare bl a placerades ut vid orgelläktarna i de 4 kyrkorna, se Figur 6. 
 

 
Figur 6.  Otterstads kyrka. Provtagaren sitter under det vita metallocket vid mitten av orgeln. 
 
Emissioner av organiska syror mättes med en statisk kyvett (i 7 mätningar). Ibland används 
glasskålar som kyvett och ibland metallock (se figur 7). Efter exponeringen analyseras de passiva 
provtagarna med jonkromatografi (IC, eng. ion chromatography) - en avancerad jonkromatograf 
där gradient eluering, termostaterade kolonner och en självgenererande supressor tillämpas.  
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Figur 7. Metallock användes som kyvett vid  
               provtagning av organiska syror i bl a 
               Otterstads kyrka. 

 

 

4. Försöksområdesbeskrivning 

I Figur 8 visas de olika kyrkornas mätplatser samt även en extern meteorologisk station varifrån 
data har använts. I Figur 9 visas en översikt av topografin och markanvändningen i området. 
Detaljerade kartor med teckenförklaring presenteras under respektive kyrka. 
 
 

 
Figur 8.  Lokaliseringen av kyrkorna där mätningar utfördes (röd text) samt där kompletterande 

meteorologiska mätningar inhämtats (Lantmet väderdata http://ww.ffe.slu.se ). 
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Figur 9.  Översikt av a) topografi och b) markanvändning i hela försöksområdet (se 
teckenförklaring i zoomade figurer nedan) 

 
Skarstad kyrka var i denna undersökning definierad till att vara s.k. referenskyrka eftersom där inte 
fanns något noterat mögelangrepp och samtidigt var både topografi och markanvändning 
förhållandevis okomplicerad avseende effekten på det lokala klimatet. Vid denna kyrka har även en 
kontinuerlig meteorlogisk mätstation upprättats där beprövad och kalibrerad teknisk och metodik 
använts. Topografiskt delas försöksområdet diagonalt av ett höjdområde där Skarstad kyrka ligger 
på dess östra sida och Tranum kyrka västra medan Sparlösa ligger på den västa kanten av själva 
höjdryggen. Otterstad ligger på en halvö ut i Vänern som samma rygg bildar. I hela försöksområdet 
förekommer det ett mer eller mindre genombrutet odlingslandskap med allt ifrån träddungar till 
mindre sammanhängande skogspartier.  

4.1. Skarstad kyrka 

4.1.1. Byggnaden 

Skarstads kyrka byggdes av sten år 1858-1859 och ersatte då en stenkyrka från medeltiden (Figur 10, 
Tabell 1). Den ritades av Överintendentsämbetets arkitekt Johan Adolf Hawerman som gemensam 
för socknarna Skarstad och Hällum. Kyrkan ingår i Skarstad socken, Vara församling och kommun 
och Skara stift och omfattas av tillståndsplikt enligt Kulturminneslagen i Västra Götalands län.  
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Figur 10.  Skarstad kyrka vid provtagningstillfället. 
 
Salkyrkan har torn i väster och absid med en smalare tresidig sakristia i öster. Nyklassicism blandas 
med nygotiska element i arkitekturen. Tornet har strävpelare och lanternin med spetsigt tak. 
Portarna kröns av spetsiga vimperger med trappmotiv. Fönstren är rundbågiga. Interiören är rent 
nyklassicistisk med sitt flacka tunnvalv och den monumentalt uppbyggda altarväggen i empire med 
mantelkors. Även altare, altarring, predikstol, läktare och nummertavlor är ursprungliga. På 
kortväggen är tidstypiska dekorationsmålningar från 1904. Bänkinredning och läktarunderbyggnad 
tillkom vid Adolf Niklassons renovering 1949. Den sammanhållande färgsättningen är från 1991. 
Orgeln byggdes av Johan Niklas Söderling i Göteborg år 1867 och är en av ytterst få bevarade verk 
av hans hand i Sverige. På ena långsidan sitter två reliefhuggna kalkstenshällar från omkring 1700 
och en liljesten. Från medeltid härrör dopfunt och två dopfuntsfötter. I tornet förvaras en 
predikstol och altaruppsats i barock samt en medeltida storklocka. 

Skarstads nyklassicistiska kyrka ligger centralt på en rektangulär kyrkogård med koret åt öster. 
Kyrkogården utvidgades 1926 åt söder och väster. Bogårdsmuren utgörs av en låg kallmur av 
gråsten. Denna kantas i väster och söder av pilar och i övrigt av unga askar. Muren har fyra 
öppningar, varav två i väster. Den norra av dessa är mitt för västportalen och har grindstolpar av 
kalkstenshällar med krönande klot. Dessa stadgas av järnband och bär upp en smidd pargrind, 
sannolikt från 1926. Den södra öppningen har fyrkantiga betongstolpar som bär granitklot och 
pargrind. I norr är en öppning i väster med enkla stolpar av tuktad granit, vilka bär en enkel 
smidesgrind med samma utförande som de övriga. Mitt för dammen är en liten öppning med några 
trappsteg. Från västgrindarna löper raka grusgångar, varav den norra har inlagda gjutplattor och 
kantas av en björkallé fram till kyrkan som den omgärdar. Från mittporten är en vinkelrät gång som 
förenar de båda. Även i den västra utvidgningen är ett par vinkelräta gångar. Den äldre delen av 
kyrkogården saknar egentlig kvartersindelning och har en annan karaktär än utvidgningarna med 
sina rätvinkliga lövhäckskantade kvarter. 
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Tabell 1. Kort information om Skarstads kyrka. 
Murverk Natursten, granit 
Fasad Puts 
Färg Vit 
Takform Sadeltak, Lanternin 
Taktäckningsmaterial Skiffersten och koppar 
Byggnadsdelar Kor (öster, rakt, fullbrett), Torn (väst), Sakristia (öster) 

 
(Information från Riksantikvariets bebyggelseregister) 
 

4.1.2. Geografin 
I Figur 11 visas topografin och markanvändningen i området närmast runt Skarstad kyrka. Det 
framgår här att det förekommer mycket små topografiska skillnader där de gula och orange 
partierna indikerar högre områden än de gröna. Vad det gäller markanvändningen framgår att det 
även här råder homogena förhållanden runt Skarstad kyrka med främst uppodlad mark. Närmast 
(främst söder och öster om) kyrkan finns dock mindre områden med något högre vegetation (träd 
och buskar). 
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Figur 11.  Karta över markanvändningen runt Skarstad kyrka. 
 

4.2. Tranums kyrka 

4.2.1. Byggnaden 

Tranums kyrka, i Örslösa församling, Tranum 
socken, Lidköping kommun och Skara stift, 
uppfördes på ny kyrkplats 1874 efter ritningar 
av byggmästare Gustaf Andersson, Varola 
(Figur 12, Tabell 2). Kyrkans fasad, med 
rundbågiga öppningar och profilerad taklist, 
bär en nyromansk prägel med inslag av nygotik 
i form av en lanternin. 1962 uppfördes en 
sakristia på nordsidan. Interiören präglas av 
byggnadstidens nygotiska ideal. Kyrkorummet 
har ett tredingstak med synliga bjälkar och i 
stort sett bevarad inredning från 
byggnadstiden. Altarskranket avlägsnades dock 
vid en Adolf Niklassons renovering 1962. 
Altaruppsatsen från 1700-talet kommer 
troligen från den rivna medeltidskyrkan liksom 
en dekormålad dörr från samma tid. I 
sakristian finns en möjligen             Figur 12. Tranums kyrka vid provtagningstillfället. 
senmedeltida altartavla och i tornet ett  
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altarkrucifix. Kyrkan är ett kyrkligt kulturminne (enligt 4 kap kulturminneslagen) och omfattas av 
generell tillståndsplikt. 
 
Tranums kyrka är placerad på en långsmal ås någon kilometer väster om Tranums äldre kyrkplats. 
Det före detta stationssamhället omges av småbrutet jordbrukslandskap öster om Vänern. Kyrkan 
ligger öst - västligt placerad på en liten kyrkogård. Kyrkogården är belägen på en öst - västligt 
orienterad ås. Begravningsplatsen från 1962 ligger nedanför åsen på andra sidan den landsväg som 
stryker utmed södra kyrkogårdsmuren. Kyrkogården omges på alla sidor av en kallmurad stenmur 
och en trädrad. Huvudingången i väster består av en dubbel smidesgrind. Grindens kröns av små 
smidda kors. Den är placerad mellan stenstolpar med konande lockhäll samt stenklot. Från grinden 
leder en grusgång med dubbla rader kalkstensplattor till västra kyrkporten. En annan grind, med 
samma utformning och placering, vetter mot landsvägen i söder. Innanför grinden, mitt för kyrkans 
sydport, är tre trappsteg av kalksten. Framför västporten är belagt med kalkstensplattor. 
 
Tabell 2. Kort information om Tranums kyrka. 
Murverk Natursten 
Fasad Puts (slät) 
Färg Vit 
Takform Sadeltak, Huv, Lanternin 
Taktäckningsmaterial Skiffersten och koppar 
Byggnadsdelar Kor (öster, rakt, polygonalt), Torn (väst), Sakristia (norr) 

(Information från Riksantikvariets bebyggelseregister) 

4.2.2. Geografin 
 
I Figur 13 visas topografi och markanvändning vid Tranum kyrka. Här framgår att 
markanvändningen i den direkta näromgivningen (ca 1 km radie) är relativt homogen och öppen, 
men sydväst, och delvis även sydost om, kyrkan förekommer en del sammanhängande skogspartier. 
Söder om kyrkan ligger en mindre dalgång (ca 500 m) som löper i ost-västlig riktning.  
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Figur 13.  Karta över a) topografi och b) markanvändningen runt Tranums kyrka. 
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4.3. Otterstads kyrka 

4.3.1. Byggnaden 

Otterstads kyrka ingår i Sunnerbergs församling, Otterstad socken, i Lidköping kommun och Skara 
stift. (Figur 14, Tabell 3). Kyrkan uppfördes 1854, efter ritningar av arkitekt Albert Törnqvist. 
Kyrkans exteriör karakteriseras av byggnadstidens eklektiska ideal, med klassicistiska former och 
västportal och medeltidsinspirerad fasadutsmyckning. Läktaren är troligen bevarad från 
byggnadstiden och altartavlan är från 1896. Såväl 1100-talsdopfunten som predikstolen i barock är 
hämtade från rivna medeltidskyrkor i socknen. I vapenhuset är en liljesten. Det tunnvälvda, 
ursprungligen nyklassicistiska kyrkorummet präglas i övrigt till stor del av förändringar under 1900-
talets senare del. Kyrkan är ett kyrkligt kulturminne (enligt 4 kap kulturminneslagen) och omfattas 
av generell tillståndsplikt. 

 
Figur 14.  Otterstad kyrka vid provtagningstillfället. 
 
Kyrkan omges av en kyrkotomt utan gravplatser. Väster om landsvägen finns en större 
begravningsplats, uppdelad i en äldre och en nyare del. Kyrkan ligger något hundratal meter öster 
om landsvägen. Mellan vägen och kyrkotomten är en långsmal, parkliknande tomtdel, inramad av 
häckar. En rikt ornerad, dubbel järngrind mellan stenstolpar leder in från vägen. Innanför grinden 
leder en lång gång mot kyrkoporten. Kyrkan har en hög, terrassliknande placering. Via en bred 
stentrappa med handledare av järn når man terrassen samt de dubbla raderna med stenplattor 
framför kyrkporten. Trappan flankeras överst av stenstolpar med kraftiga stenklot. Från körvägen i 
söder är en ingång till kyrkotomten i form av en dubbel, ornerad smidesgrind. Två rader plattor 
leder till kyrkans sydport. Den gräsbevuxna kyrkotomten inramas mot väster av en kallmurad 
stenmur och i övrigt av buskar. Tomten är mycket liten. Runt kyrkan är en grusgång och i sydvästra 
delen två rader stenplattor.  
 
Tabell 3. Kort information om Otterstads kyrka. 
Murverk Natursten 
Fasad Puts  
Färg Vit 
Takform Sadeltak, Tälttak, Huv, Lanternin 
Taktäckningsmaterial Skiffersten och koppar 
Byggnadsdelar Kor (öster, smalare, polygonalt), Torn (väst), Sakristia/Sidokapell (norr) 

 (Information från Riksantikvariets bebyggelseregister) 
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4.3.2. Geografin 

I Figur 15 visas topografi och markanvändning vid Otterstad kyrka. Här är bilden något mer 
komplicerad än vid de två tidigare, med skog i väst-sydvästlig riktning samt norr om kyrkan, men 
med en smal korridor med öppen mark däremellan. Söder och sydost om densamma finns åkrar 
samt öppet vatten. I korridoren med öppen mark finns även ett parti med lägre terräng medan 
skogspartierna, ligger på höjdområden. Området söder och sydost om kyrkan utgörs av relativt 
sammanhängande låg terräng. 

Figur 15.  Karta över a) topografi och b) markanvändningen runt Otterstads kyrka. 
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4.4. Sparlösa kyrka 

4.4.1. Byggnaden 

Sparlösa kyrka i Levene församling, Sparlösa socken, Vara kommun och Skara stift (Figur 16, Tabell 
4). Tidigare var kyrkan församlingskyrka i Sparlösa församling. Kyrkan ligger på en medeltida 
kyrkplats i en väl sammanhållen kyrkby på randen av Kedumsbergen med slättbygd i väster. Invid 
kyrkan finns kyrkstall, prästgård, skola och den riksintressanta Sparlösastenen. Kyrkan omfattas av 
tillståndsplikt enligt Kulturminneslagen i Västra Götalands län. 

År 1847 uppfördes en salkyrkan av natursten i nyklassicistisk stil. Den nyklassicistiska salkyrkan 
ligger med koret åt nordost, mitt på en närmast rektangulär kyrkogård. Denna omges av en kallmur 
av gråsten från 1849, vilken i sydväst och nordväst är stödmur. Längs denna är en rad med almar 
från samma tid. Muren har fyra öppningar. Från öppningarna löper raka grusgångar som omsluter 
kyrkan. Gravarna ligger i rät vinkel mot kyrkan.  

Kyrkan har fullbrett rakt kor med absidformad sakristia. I väster är ett torn med tidstypisk 
lanternin. Fasaden karaktäriseras av sina rundbågade trefönstergrupper. Portar och ytterfönster är 
ursprungliga. Den nyklassicistiska interiören bär drag av såväl 1899 som 1950 års renoveringar. Från 
den förra härrör dekormålningar i nyrenässans på altarvägg samt predikstol och från den senare 
bänkinredningen, innanfönster med antikglas och innertakets plywoodbeklädnad. 
Av ursprunglig inredning kvarstår altare med fond, predikstol, altarring och fasaden från 
Söderlingorgeln. Den ljusa färgsättningen från 1950 är bibehållen. Från den gamla kyrkan finns 
medeltida dopfuntsfot, liljestenar samt porträttgravhäll och huvudbaner från 1600- respektive 1700-
tal. Redan efter några år efter uppförandet krävdes reparationer eftersom kyrkans tak inte var så 
välbyggt. I murarna hade sprickor uppstått. 1856 genomfördes takförstärkning och dragjärn sattes 
in. 1949 - 1950 genomgick kyrkan en omfattande renovering då kaminer och skorstenar togs bort 
och ersattes med elvärme. Likaså elektrifierades belysningen. 
 
Figur 16. Sparlösa kyrka vid prov-

tagningstillfället. 
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Tabell 4. Kort information om Sparlösa kyrka. 
Murverk Natursten 
Fasad Puts 
Färg Beige 
Takform Sadeltak, Kägeltak, Lanternin 
Taktäckningsmaterial Skiffersten och koppar 
Byggnadsdelar Kor (sten, rakt, fullbrett), Torn (väst), Sakristia (öster) 

(Information från Riksantikvariets bebyggelseregister) 

4.4.2. Geografin 

I Figur 17 visas topografi och markanvändning vid Sparlösa kyrka. Markanvändningen vid denna 
kyrka är tudelad. Terrängen på den västra sidan om kyrkan består huvudsakligen av ett flackt, 
homogent odlingslandskap medan det på den östra sidan finns ett höjdområde som korsar hela 
försöksområdet. På höjdområdet finns varierande typer av skog. 
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Figur 17.  Karta över a) topografi och b) markanvändningen runt Sparlösa kyrka. 

5. Resultat 

Resultaten i detta omfattande tvärvetenskapliga projekt redovisas av flertalet projektdeltagare med 
spridda kompetenser. Varje specialområde är redovisat för sig och en översiktlig sammanställning – 
våra huvudsakliga slutsatser finns sedermera att finna i Kapitel 6- Sammanfattning av projektresultaten. 
Dessa försöker redovisa slutsatserna enligt de punkter som studiens uppgift (Kapitel 2) innehåller. 

5.1. Klimatanalys  

5.1.1. Utomhusklimat 

Som tidigare nämnts (i Kap 1) kan det uppstå stora lokala skillnader i klimatet vid variabel topografi 
eller markanvändning m.m. Dessa lokala skillnader ses bäst vid högtryckssituationer och svag till 
måttlig vind. Klimatmodelleringen som gjorts för de olika platserna, där de fyra kyrkorna ligger, är 
inom ett relativt begränsat område varför man inte kan förvänta sig att det finns några stora 
skillnader i klimatet under lågtryckssituationer eller vid blåsigt väder. Det finns däremot 
förutsättningar att skillnaderna i det lokala klimatet kan bli större under högtryckssituationer. 

5.1.1.1. Vädret under mätperioden 

Vädret har under mätperioden växlat från att ha varit perioder med lågtryckspassager till en 
sammanhängande period med högtryck. För att kunna göra en översiktlig bedömning av vilket 
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väder som förekommit under försöksperioden tittar man ofta på lufttryck, molnighet och vind. Då 
det inte funnits kontinuerliga mätningar av lufttryck eller molnighet från området har detta hämtats 
från Göteborg. Lufttryck är relativt storskaligt, i alla fall den relativa skillnaden, vilket är det som 
visar väderändringar, varför Göteborgsdata kan användas även i Västergötland. Molnigheten 
varierar dock mycket varför denna parameter inte är lämplig att inhämta alltför långt från 
mätplatsen. I Figur 18 visas lufttryck i Göteborg samt nederbörd i Göteborg och Skara under 
försöksperioden. Mätningarna i Göteborg (och Skara) visar att försöksperioden inleds några dagar 
med relativt högt, men minskande, lufttryck i kombination med mer eller mindre nederbörd. Från 
ca den 6/4 till ca 17/4 har det förkommit en period med högtrycksbetonat väder utan nederbörd. 
Ifrån den 18/4 sjönk lufttrycket men det föll ingen nederbörd förrän den 20/4. 
 
Mätningarna i Skarstad visade att den relativa luftfuktigheten, initialt under mätperioden då det 
mestadels var lågtrycksbetonat väder, var hög (Figur ). Dock påvisades relativt stora variationer 
mellan dygnen till följd av bl.a. förekomst av nederbörd (se Figur 19 ovan) samt låg lufttemperatur 
mellan ca 2 till 6oC (Figur 20). Då perioden med högtryck inleddes minskade den relativa 
luftfuktigheten från ca 90 % till 60 %, samtidigt som lufttemperaturen stabiliseras på ca 6oC. 
Mätperioden avslutades med stor variabilitet dygn för dygn avseende både temperatur, (2-10oC), 
och relativ fuktighet (55-85%). Relativt stora variationer observerades i framför allt temperaturen 
men även till viss del även i vindhastighet (Figur 20). Vindriktningen har under perioden främst 
kommit från sydväst och väst, men det har även förkommit flera situationer med vindar från norr. 
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Figur 18.  Meteorlogiska mätningar i Göteborg under försöksperioden. a) Medellufttryck/dygn 

(HPa), b) Nederbörd (mm/dygn).  
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Figur 19.  Relativ luftfuktighet (dygnsmedelvärde) baserat på mätningar vid Skarstad kyrka.  
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Figur 20.  Uppmätt vindhastighet och temperatur (dygnsmedelvärde) vid Skarstad kyrka under 

mätperioden. 
 
 

 
Figur 21.  Vindros baserad på uppmätt vindriktning vid Skarstad kyrka under mätperioden. 
 



Mögel, organiska syror och kulturarv.  IVL rapport B1927 
Kyrkans inne- och utemiljö  

31 
 

a) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20
10

-0
3-

24
 0

0:
00

20
10

-0
3-

26
 0

0:
00

20
10

-0
3-

28
 0

0:
00

20
10

-0
3-

30
 0

0:
00

20
10

-0
4-

01
 0

0:
00

20
10

-0
4-

03
 0

0:
00

20
10

-0
4-

05
 0

0:
00

20
10

-0
4-

07
 0

0:
00

20
10

-0
4-

09
 0

0:
00

20
10

-0
4-

11
 0

0:
00

20
10

-0
4-

13
 0

0:
00

20
10

-0
4-

15
 0

0:
00

20
10

-0
4-

17
 0

0:
00

20
10

-0
4-

19
 0

0:
00

20
10

-0
4-

21
 0

0:
00

20
10

-0
4-

23
 0

0:
00

20
10

-0
4-

25
 0

0:
00

20
10

-0
4-

27
 0

0:
00

20
10

-0
4-

29
 0

0:
00

R
H

%

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

T
 d

iff
 (

o
C

)

rel.fukt (%)

vertikal Temp diff

 
b) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20
10

-0
4-

11
 0

0:
00

20
10

-0
4-

13
 2

0:
00

20
10

-0
4-

16
 1

8:
00

20
10

-0
4-

19
 1

1:
00

20
10

-0
4-

22
 2

3:
00

20
10

-0
4-

26
 0

1:
00

20
10

-0
4-

29
 0

4:
00

R
H

%

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

T
 d

iff
 (

o
C

)

rel.fukt (%)

vertikal Temp diff

 
Figur 22.  Beräkning av vertikal temperaturskillnad mellan 2 och 8 m samt relativ luftfuktighet från 

dels a) hela mätperioden dels b) zoom under högtryckssituationen.  
 
Både lufttemperaturen, och därmed även luftfuktigheten, kan under vissa väderförutsättningar ha 
en relativt stor dygnsamplitud (skillnad mellan dag och natt-temperatur). Vid högtrycksbetonat 
väder blir dygnsamplituden som störst till följd av stark solinstrålning dagtid och kraftig 
värmeutstrålning nattetid, vilket kan resultera i att lufttemperaturen ökar från markplan och upp till 
ca 10-100 m beroende på geografiskt läge. Normalt avtar temperaturen med höjden men genom att 
beräkna temperaturförändring med höjden kan bedömningen göras om det förekommer inversion 
eller ej på mätplatsen. Vid en ökning, d v s positiv förändring, är det inversion. . I Figur 22 visas 
vertikal timvis temperaturgradient (Tdiff) i kombination med relativ luftfuktighet. Det framgår att 
dygnsamplituden på den relativa luftfuktigheten är generellt störst under högtrycksituationen. 
Vidare ses att vid stor vertikal temperaturgradient ökar den relativa luftfuktigheten. Kopplingen 



Mögel, organiska syror och kulturarv.  IVL rapport B1927 
Kyrkans inne- och utemiljö  

32 
 

mellan dessa parametrar är följande: när det förekommer kallare marknära luftlager (natt under 
högtryckssituationer) sker en kondensering (vattenånga övergår till små droppar) i gränsen mellan 
varm och kall luft. Detta ses antingen som dimmor en bit ovanför marken och/eller som dagg på 
mark, vegetation eller byggnader. Detta gör att förekomsten av inversion kan indikera risk för dagg 
och hög marknära luftfuktighet. Det framgår speciellt i Figur 22b att dessa processer interagerar på 
ett rimligt sätt i de modellerade data där stor vertikal temperatur nattetid ger hög relativ fuktighet. 

5.1.1.2. Modellerad väderdata 

För att kunna jämföra och identifiera skillnader av klimatologin vid de olika kyrkorna har vissa 
meteorologiska parametrar beräknade vid Tranum, Sparlösa och Otterstad kyrka i förhållande till 
referenskyrkan Skarstad (beräknad). I Figur 23 visas vindhastighet (WS) och vindriktning (WDIR).  
 
Av resultatet i Figur 23a framgår att vindhastigheten vid de olika kyrkorna förhåller sig relativt 
linjärt mot, och generell är lägre än vindhastigheten i Skarstad, framförallt vid hastigheter större än 
ca 2 m/s.  
 
a) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

WS Skarstad

W
S

 T
ra

, S
pa

, O
tt 

WS (m/s)Tra
WS (m/s) Sap

WS (m/s) Ott
Linear (WS (m/s)Tra)

Linear (WS (m/s) Ott)
Linear (WS (m/s) Sap)

b) 



Mögel, organiska syror och kulturarv.  IVL rapport B1927 
Kyrkans inne- och utemiljö  

33 
 

0

45

90

135

180

225

270

315

360

0 45 90 135 180 225 270 315 360

WD Skarstad

W
D

 ö
vr

ig
a

WDIR (deg)_Tra
 WDIR (deg) Spa
 WDIR (deg) Ott

Figur 23. a) vindhastighet (WS) och b) vindriktning (WDIR) beräknade vid Tranum, Sparlösa och 
Otterstad kyrka i förhållande till Skarstad (beräknad) – svart linje representerar ett 1:1 
förhållande. 

 
Förhållandet Skarstad-Sparlösa och Skarstad-Tranum är relativt lika medan Skarstad-Otterstad 
uppvisar lägst vindhastigheter. Enligt Figur 23b skiljer sig vindriktningen vid Sparlösa minst jämfört 
med Skarstad. Vad det gäller Otterstad är det främst vid sydliga vindar vid Skarstad som det uppstår 
störst avlänkning vid Otterstad (se ring i figuren). Vid Tranum är det främst vid nordliga vindar 
som störst avvikelser ses.  
 
Vindavlänkningen presenteras även i Figur 24 (nedan), där riktningen på staplarna visar från vilket 
håll vinden blåser, och där längden avser antalet tillfällen samt färgen vindhastigheten. Det framgår 
av bilden att förhållandena i Tranum och Sparlösa är lika de i Skarstad (samma lutning på linjerna 
och ungefär samma spridning på punkterna) men med lägre vindhastigheter främst vid nordlig, 
nordostlig och sydlig vind. I Otterstad modifieras både vindriktningen och vindhastigheten (fler 
sydväst- och västvindar och färre nordvindar) av både topografin och vegetationen. 
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Figur 24.  Vindrosor för vindriktning och vindhastighet vid alla kyrkorna 
 
Även för lufttemperaturen och relativ fuktighet finns ett linjärt samband mellan de tre övriga 
kyrkorna jämfört med Skarstad kyrka (Figur 25). Sparlösa är den mätstation som är mest lik 
Skarstad vilket ses genom att de flesta punkterna ligger på 1:1 linjen. Vid Otterstad och Tranum är 
temperaturen vid kall väderlek (lägre än ca + 2 grader) ca 2 grader högre än vid Skarstad. Vid 
varmare väder (> 2 grader) närmar sig Tranums temperatur mer och mer Skarstads. Otterstad 
uppvisar dock lägre temperaturer vid timmar som är >5 grader. Eftersom temperaturen direkt 
påverkar den relativa fuktigheten så är det rimligt att dessa två parametrar visar liknade mönster. 
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Figur 25. a) Lufttemperatur (T i oC) och b) relativ fuktighet (RH i %) beräknade vid Tranum, 

Sparlösa och Otterstad kyrka i förhållande till Skarstad (beräknad). Svart linje 
representerar ett 1:1 förhållande. 

 
I syfte att, för perioden då mätningarna gjordes, ge en samlad bild av den klimatologiska skillnaden 
mellan de olika kyrkornas lägen avseende temperatur och luftfuktighet har en beräkning av timvis 
skillnad i beräknad temperatur och luftfuktighet utförts. Detta har beräknats för respektive kyrka i 
förhållande till Skarstad. Temperaturskillnaderna har därefter sorterats i två grupper; en där 
skillnaden är större än vid Skarstad och en där den är mindre. De situationer som har positivt värde 
är då det är varmare i Skarstad och negativt då det är kallare i Skarstad än för respektive kyrka. I 
Figur 26 ses att det vid Sparlösa förekommer små, både negativa och positiva, temperaturskillnader, 
vilket indikerar att temperaturklimatet där är relativt likt det i Skarstad. Störst skillnader är det vid 
Otterstad där det förekommer många, både varmare och kallare, situationer där det exempelvis kan 
vara upp till drygt 2 grader både varmare och kallare än motsvarande tid vid Skarstad. De kallare 
perioderna härrör främst från högtryckssituationer (från mitten av månaden) medan de varmare 
generellt uppstår vid lågtryck (början av perioden samt även i slutet). Motsvarande gäller även för 
Tranums kyrka, men inte med ett lika distinkt mönster. I Figur 27 presenteras frekvensfördelning  
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Figur 26.  Beräknad medelskillnad av lufttemperatur mellan Skarstad och respektive kyrka för 

respektive positiva och negativa timvärden av skillnaden i temperatur samt största 
skillnaden för respektive grupp beräknat som 98 % - och 2 % percentil. 

 
av alla timmar avseende skillnad i relativ fuktighet mellan Skarstad och de andra respektive kyrkorna 
grupperade i 7 fuktighetsskillnader. Till vänster om det svarta strecket i figurerna är det fuktigare än 
i Skarstad och till höger torrare. Här framgår det att Tranum har flest timmar då det är torrare än 
vid Skarstad medan Sparlösa uppvisar flest tillfällen med fuktigare förhållanden. Samma grupper 
illustreras även i Figur 28 där det blir tydligt att Tranum generellt i alla grupper är torrare än övriga 
platser, med endast 30 % av alla timmar fuktigare än Skarstad. I Sparlösa och Otterstad är ca 50 % 
av alla timmar fuktigare än i Skarstad. Otterstad har dessutom fler tillfällen då skillnaderna är ganska 
stora, med upp till 20 % högre luftfuktighet, än vid Skarstad kyrka. 
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Figur 27.  Antal timmar som uppvisar en skillnad i luftfuktighet mellan Skarstad och de andra 

kyrkorna. Den svarta linjen representerar gruppen som har perioder med samma fuktighet 
som Skarstad. Till vänster om linjen är luftfuktighet högre och till höger lägre är Skarstad.  
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Figur 28. Procent av antal tillfällen under april med fuktigare (rosa)/torrare (turkos) timmar än 

Skarstad indelat i de olika fuktighetsgrupperna. 
 
I studiens analys har jämförelser endast gjorts för mätperioden, dvs. slutet av mars samt april, vilka 
oftast är de torraste månaderna under året. För att ge en översiktlig bild av hur stora skillnaderna 
kan vara under övriga säsonger har även en översiktlig jämförelse gjorts mellan Otterstad och 
Skarstad   
 

 
Figur 29.  Lufttemperatur (timmedelvärden) i Skarstad och Otterstad för vår, sommar, höst och 

vinter 2009. 
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Figur 30. Luftfuktighet beräknade som relativ fuktighet (%) (timmedelvärden) i Skarstad och 

Otterstad för vår, sommar, höst och vinter 2009. 
 
I Figur 29 presenteras beräknad lufttemperatur och i Figur 30 beräknad luftfuktighet för Otterstad 
och Skarstad kyrka. Det framgår av resultaten i Figur 29 och Figur 30 att störst skillnader uppträder 
under vintern och till viss del även under hösten. Minst skillnader förekommer under våren. Skälet 
är sannolikt att närheten till Vänern kan yttra sig genom s.k. vinterförsening och temperaturbuffert, 
förutom att mer fuktighet kan tillföras luften. Det har dock inte gjorts någon fullständig analys i 
denna utredning om vilka lokala skillnader som förekommer under andra säsonger. 

5.1.2. Inomhusklimat 
 
Alla mätdata av temperatur-, luftfuktighet och koldioxidhalt i rumsluften (mitt i rummet) i de fyra 
kyrkorna föll bort på grund av initieringsproblem med den valda typen av loggers. Detta omöjliggör 
jämförelser mellan variationerna i uteklimat och rumsluftens klimat samt mellan rumsluftens och 
nischerna klimat. De analyser som gjorts är därför endast baserade på jämförelser mellan 
temperatur och luftfuktighet ute och temperatur och luftfuktighet i nischerna inne i respektive 
kyrka. 
 
I Figur 31 nedan visas en jämförelse av medelvärdet för den relativa fuktigheten under i relativt 
öppna nischer under orgelläktaren (Figur 32) och i mer slutna utrymmen bakom altartavla 
respektive textilskåpet (Figur 33) i varje kyrka. 
 
Den största skillnad i medelluftfuktighet mellan de två olika placeringarna noteras i Figur 31 i 
Tranums kyrka. Anledningen står att finna i Figur 32 respektive 33 där temperatur och luftfuktighet 
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under mätperioden för de öppna respektive slutna placeringarna visas. Anledningen till den låga 
relativa luftfuktigheten i Tranums textilskåp är relaterad till rumstemperaturen vilket tydligt syns i 
Figur 33, där Tranums kyrkas textilskåp skiljer sig markant från de andra placeringarna även jämfört 
med placeringarna i Figur 32 med sin höga och jämna temperatur. 
 

 
Figur 31.  Medelvärde av relativ fuktighet för mätperioden 2010-03-22 till 2010-04-24. 
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Figur 32.  Uppmätt temperatur och fuktighet på orgelläktaren 
 

Figur 33.  Uppmätt temperatur och fuktighet i textilskåpet. 
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Figur 34.  Andel timmar för varje kyrka för intervallen 0-30, 31-60, 61-70 och 71-80 % relativ 

luftfuktighet. Inga mätvärden över 80 % RF har uppmätts under den aktuella perioden. 

Över lag varierar den relativa luftfuktigheten i de öppna placeringarna under orgelläktaren mer över 
tiden, se Figur 32. Figur 31 visar att variationen mellan kyrkorna är mindre för dessa placeringar 
jämfört med de mer slutna placeringarna. 
 
Analyser av frekvensen av olika intervall av relativ luftfuktighet i olika placeringar redovisas i Figur 
34. Slående är att inga mätvärden för RF över 80 % har uppmätts under mätperioden och att endast 
en mätplacering, bakom altartavlan i Skarstad, uppvisar mätvärden över 70 %. Tranums textilskåp 
är också den enda placering som uppvisar värden i intervallet 0 – 30 % RF. Då olika mögelsvampar 
har optimal tillväxt under olika förhållanden mellan temperatur och relativ fuktighet vore det av 
stort intresse at utöka studien och mäta under ett helt kalenderår och genomföra mögelprover 
periodiskt under mätperioden – särskilt intressant är det för det s.k. ”kyrkomöglet” som finner en 
relativ fuktighet så låg som 60 % goda levnadsvillkor. 

5.2. Mögelförekomst 

I Skarstad kyrka observerades ingen mögellukt och inget synligt mögel kunde hittas. Inte heller 
församlingens rapportering i loggboken nämner någon misstanke om mögelskada. Kyrkan var vid 
provtillfället relativt nyrenoverad. Huruvida kyrkan varit mögelskadad innan renovering vet vi inte, 
men i dagsläget visar resultaten att kyrkobyggnaden hittills är mögel- och skadefri. Skarstad kyrka 
användes därför som referenskyrka i studien. 
 
I Tranums kyrka observerades en distinkt mögellukt vid inträde i kyrkobyggnaden. Tejpprov, för 
att undersöka grad av mögelpåväxt, togs under en bänk utan värmeradiator (Bilaga 3, Figur 35). I 
provet återfanns partiklar och träfibrer med påväxt av det s.k. ”kyrkomöglet”. Vid uppodling på 
näringssubstrat (MEA) i laboratoriet växte dock ej ”kyrkomöglet” ut, istället återfanns endast arter 
ur familjen Penicillium som bl.a. gynnas av MEA. Just ”kyrkomöglet” har, enligt vår erfarenhet, en 
tendens att inte vara odlingsbart på gängse näringssubstrat, utan upptäcks enbart vid tape-lift 
metoden och direktmikroskopering. 
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Figur 35.  Under en bänk utan värmeradiator i Tranums kyrka hittades ”kyrkomöglet”. 
 
I innemiljöprover är det vetenskapligt belagt att endast ca 1 % av allt mikrobiologiskt material är 
levande och går att odla fram. Det är alltså inte förvånande att ”kyrkomöglet” inte växte ut på 
MEA. Även om ”kyrkomöglet” sannolikt tillhör det snabbväxande släktet av mögelsvamp 
(Aspergillus/Eurotium) så verkar just den art vara ett undantag då den klarar att växa till vid mycket 
lägre halter av relativ fuktighet (ned till 60-65 %). Detta kan sannolikt förklara varför 
”kyrkomöglet” missgynnas, då Penicillium sp är ett mycket snabbväxande mögel som har en tendens 
att tränga undan andra arter, speciellt på det näringsrika mediet MEA (som egentligen är anpassat 
för livsmedelsindustrin där snabbväxande mögelsvampar är dominerande i problembilden). Vi har 
tidigare provat att använda andra medier för att försöka odla upp ”kyrkomöglet”, men utan 
framgång då det kräver ännu mer laborerande med näringsfattiga substrat som efterliknar de 
material som svampen normalt växer på i kyrkorna.  
 
I Otterstad kyrka observerades ingen mögellukt i själva kyrkobyggnaden eller i sakristian. Dock 
kunde en svag mögeldoft uppfattas i vapenhuset. Inga synliga mögelskador hittades vid inspektion 
och i församlingens loggbok påpekades inga skador. För att undersöka grad av mögelpåväxt togs 
mikrobiologiska prov på fyra platser; på baksidan av predikstolen på ett Jesus krucifix i trä, på 
baksidan i underkanten av altartavlan, på sakristians golv bakom elementet samt på ramen till en 
målad tavla i tornrummet (av Sundblad) (Bilaga 3).  
 
I samtliga prover – utom provet från tavlan i tornrummet- återfanns endast sparsamt eller mycket 
sparsamt med sporer och hyffragment av mögelsvamp. Dessa mögelpartiklar härstammar sannolikt 
från utomhusfloran. Proverna innehöll också diverse partiklar, vilket pekar på att ytorna var 
ostädade. Vid uppodling återfanns Penicillium spp, Cladosporium spp samt sterilt mycel vilket är 
representativt för en normal utomhusflora.  
 
På tavlan i tornrummet hittades dock ”måttlig förekomst” av mögelsvamp, vilket mängdmässigt 
bedöms som mer än ”sparsamt”. De mögelpartiklar som återfanns tyder sannolikt på att tillväxt av 
mögel skett på själva materialet och inte har inkommit från uteluften. Vid uppodling hittades 
”kyrkomöglet”, vilket är ovanligt. Försök gjordes att renodla ”kyrkomöglet”, men trots tillämpad 
sterilteknik tog andra arter snabbt över och förstörde odlingarna. 
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Vid besöket i Sparlösa kyrka observerades en markant mögellukt vid inträde i kyrkobyggnaden. 
Loggböckerna som lämnats åt församlingen luktade också mögel när de återlämnades. Flera skador 
återfanns på olika platser i kyrkan, bl a kraftig mögelväxt under bänkarna, bruna missfärgningar på 
väggarna samt röta och insektangrepp på trappan till orgelläktaren (se Figur 36). Av de fyra 
undersökta kyrkorna var Sparlösa, enligt bedömning, värst skadedrabbad. 
 
Mikrobiologiskt prov, för att undersöka grad av mögelpåväxt, togs på två platser; i vägghörnet 
under orgelläktaren samt under en av bänkarna (Bilaga 3, Figur 35). Under orgelläktaren återfanns 
måttlig påväxt av mögelsvamp, bland annat i form av ”kyrkomöglet”. När tejpprovet odlats upp 
återfanns arter ur familjerna Aspergillus/Eurotium, Alternaria och Chaetomium. Den sistnämnda är en 
känd indikator för fuktproblem i byggnader. Samtliga är potentiella producenter av mykotoxiner. 
Under bänken återfanns en riklig påväxt av mögel i en sammanhängande matta. Också här fanns 
”kyrkomöglet” närvarande. Det rådde inget tvivel om att möglet här växte på materialet och ej 
härstammade utifrån. Vid uppodling hittades främst Penicillium-arter och jästsvampar. 

Mögel karaktäriserades också genom uppodling på tryckplattor (Bilaga 4). Proverna togs på tre 
platser: under en kyrkbänk (på MEA och DG18, ett glycerolinnehållande medium med hög 
fukthalt), på väggen till vapenhuset (på MEA) samt vid sista bänkraden (på MEA). Under 
kyrkbänken återfanns Cladosporium samt sterilt mycel, vilka är vanliga utomhus. På väggen mot 
vapenhuset återfanns Penicillium spp, Cladosporium spp, sterilt mycel, jäst samt A. versicolor. Den 
sistnämnda är en känd indikator för fuktproblem i byggnader och producent av det 
cancerframkallande mykotoxinet sterigmatocystin. Det bör dock noteras att det i dagsläget inte 
finns uppgifter som pekar på att sterigmatocystin kan orsaka sjukdom hos människa i mögelskadade 
miljöer då mängderna som återfunnits i innemiljöprover är mycket låga. Vid sista bänkraden 
återfanns samma mykoflora som på väggen mot vapenhuset, men här fanns också ”kyrkomöglet” 
närvarande i odlingen, vilket var ovanligt. Även denna odling kontaminerades dock av andra 
närvarande svampar och tyvärr lyckades inte renodling av ”kyrkomöglet” till den grad så att det 
kunde skickas in till CBS för exakt artbestämning. Detta kan verka förvånande, men tidigare 
erfarenheter har pekat på att detta är en utmaning.  

 

 
Figur 36.  Omfattande mikrobiologiska skador och insektsangrepp på trappan  

till orgelläktaren i Sparlösa kyrka. 
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Att projektet överhuvudtaget lyckats isolera ”kyrkomöglet” ses av författarna som en framgång. 
Mer kunskap krävs om hur denna mögelsvamp etableras i kyrkorna och vad klimatet betyder för 
dess tillväxt. För att sammanfattningsvis rangordna kyrkorna på en skala från ej mögelskadade till 
skadade hamnar Skarstad kyrka på första plats, följd av Otterstad, Tranum och sist den värst 
drabbade Sparlösa kyrka (enligt loggboken den flitigast använda trots uppgift om att den inte 
användes mer än i undantagsfall). 

5.3. Förekomst av organiska syror 

Atmosfären är oxiderande vilket medför att kolföreningar som varit olösliga i vatten oxideras. Om 
den bildade produkten inte bara blir koldioxid utan kolväten med en eller flera syremolekyler så blir 
dessa mer vattenlösliga och kan tvättas ut av nederbörden. Organiska föreningar avges naturligt 
från all växtlighet. Låga halter av myrsyra och ättiksyra förekommer därför naturligt i atmosfären, 
även på de mest avlägsna platser. Nederbörden innehåller alltid små mängder av dessa organiska 
syror. Lokalt skulle mer ättiksyra kunna bildas i städer med utsläpp av etanol från trafiken. Etanol 
oxideras till acetaldehyd och just ättiksyra i atmosfären. Några högre halter har dock inte hittats i de 
fåtal undersökningar som gjorts i svenska städer. Myrsyra och ättiksyra kan också avges från papper 
och trä, speciellt lövträ. Höga halter kan därför förekomma inomhus, beroende på hur effektiv 
ventilationen med utomhusluften är. I utrymmen som saknar ventilation såsom arkiv, där 
människor normalt inte vistas, kan därför få mycket höga halter förekomma om de innehåller 
material som avger myrsyra eller ättiksyra. Detta ser vi också tecken på, i exempelvis Otterstads och 
Skarstads skåp i sakristian. 
 
Analysresultaten i denna studie presenteras som en emission istället för en halt, se bilaga 5. Om 
man har en låg luftomsättning och samtidigt en emission av organiska syror från material i rummet 
så blir halterna av organiska syror i luften höga. En låg luftomsättning ger å andra sidan mindre 
luftföroreningar från utomhusluften. Det finns en risk att luftomsättningen sänks när man vill sänka 
energiförbrukningen. Höga halter organiska syror gör att vissa material såsom bly och kalksten 
korroderar snabbare. En låg luftomsättning kan även höja luftfuktigheten vilken i kombination med 
luftföroreningar ökar korrosionshastigheten. Korrosion sker redan vid µg/m3-halter. Högre 
luftfuktighet ger snabbare korrosion. Eftersom vatten kondenserar i några molekylers tjocklek på 
metaller redan vid normal luftfuktighet och kan bindas till hygroskopiska partiklar som deponerats 
på metallytan så behövs ingen kondensbildning. Ättiksyra kan även reagera med 
korrosionsprodukter på bly som orsakats av andra luftföroreningar (Svensson 2005). 
 
Vi vet i dagsläget inte hur mycket organiska syror som kommer från mögel respektive andra 
material såsom lövträ i kyrkorna. Som jämförelse kan nämnas att halterna av svaveldioxid i södra 
Sverige nu är ca 0,5 µg/m3, d.v.s. betydligt lägre än de halter av organiska syror som uppmätts i 
kyrkorna. Organiska syror i luft ger inga kända hälsoeffekter på människor, däremot är även 
människor en källa till organiska syror. 

5.4. Koppling inomhus-utomhusklimat 

Utomhusklimatets nivåer och variationer utgör randvillkor för inomhusklimatets nivåer och 
variationer, därtill modifieras inomhusklimatet pga. av solinstrålning, uppvärmning, användning och 
byggnadens hygrotermiska egenskaper.  
 
Då mätvärden från luftens temperatur och luftfuktighet inne i kyrkorummet saknas, är det svårt att 
göra djupgående analyser av vad som påverkar inneklimatets variationer i detalj. Förutom att det 
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saknas data från loggrarna i rumsluften mitt i kyrkorna saknas även uppgifter om värmesystemens 
styrning.  I Figur 37 presenteras uppmätt temperatur vid orgelläktaren samt textilskåpet tillsammans 
med modellerad utomhustemperatur. Det är här mycket tydligt när kyrkan har använts, enligt de 
loggböcker som fördes av församlingarna, genom att inomhustemperaturen snabbt ökar från under 
10 till dryga 15ºC i Skarstads kyrka och ca 20ºC i de övriga. Temperaturhöjningen inträffar inte bara 
under helger utan, i vissa av kyrkorna, även under veckorna.  
 
Av Figur 37 framgår att temperaturen i textilskåpet i Skarstad hela tiden är högre än på 
orgelläktaren, där den även fluktuerar nästan 5 grader över dygnet. Dessa fluktuationer ses i stort 
sett hela mätperioden men med undantag för från 5/4 till ca 10/4 då dygnsvariationen är mycket 
mindre. Motsvarande mönster ses i Tranum kyrka men där ses dygnsvariationen främst från 12/4-
18/4 (då det blev helg) samt därefter. Under motsvarande period som för Skarstad, den 5/4-ca 
10/4 var dygnfluktuationen även i denna kyrka i stort sett noll. I Otterstad kyrka ses stora 
variationer sannolikt förknippade med användande av kyrkan men även här ses vid några tillfällen 
(9/4-13/4) motsvarande mönster. I Sparlösa kyrka är temperaturen mycket jämn och låg under i 
stort sett hela mätperioden men med undantag för 5/4 (då det var annandag påsk) och under 21-
22/4, men även i denna kyrka kan en viss dygnsvariation på någon grad ses. Under de perioder som 
det inte förekommit någon större skillnad i innetemperatur varierade utetemperaturen på mycket 
snarlikt sätt som den gjort under perioderna med stora variationer i inomhustemperaturen, varför 
detta inte kan vara orsaken till att det i vissa fall blir, och i andra fall inte blir, fluktuationer. Under 
den perioden som fluktuationerna varit små varierade vindhastigheten dag/natt relativt lite 
samtidigt som det blåste en sydlig vind. Under högtryckssituationer är variationen dag/natt av både 
vindhastighet och lufttemperatur alltid relativt stora samtidigt som det varit relativt klart väder vilket 
gör att solinstrålningen dagtid och värmeutstrålningen nattetid varit påtaglig. Dessa faktorer 
tillsammans skulle kunna ge en förklaring till att fluktuationerna av temperaturen inomhus ser så 
olika ut under olika delar av mätperioden. 
 
I alla fyra kyrkor ses även en dygnsvariation av den relativa fuktigheten. Om luftfuktigheten inom- 
och utomhus jämförs så framträder därför samma period med högtryck som den då det verkar 
finnas en samvariation mellan inomhus och utomhusklimatet. Det är även för denna parameter stor 
skillnad i amplituden, med mycket mindre inomhus. 
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Figur 37.  Jämförelse mellan beräknad temperatur utomhus och uppmätt inomhus under 

mätperioden i alla kyrkorna (namn på respektive kyrka ses ovanför varje diagram). 
 
I Otterstad och Sparlösa följs den relativa fuktigheten i de två inomhusmätpunkterna väl åt, se 
Figur 38 c och d. Figuren 38 visar också att det finns en viss fördröjning i dygnsvariationerna 
mellan fuktmax/min utom- och inomhus. Det framgår även att det i både Sparlösa och Skarstad 
kyrka i stort sett hela tiden varit 60 % luftfuktighet eller mer. I Skarstad ses även en ökning av 
luftfuktigheten med 10 % ungefär samtida som högtryckssituationen. I Tranum och Otterstads 
kyrka är fluktuationerna mycket stora hela tiden varför det är svårt att tillskriva dessa klimatet 
eftersom inomhustemperaturen också varierat under dessa tider. I Sparlösa kan eventuellt en liten 
ökning ses jämfört med den första delen av mätperioden.   
 
Ovanstående analys, de perioder då kyrkan inte var i bruk och med de begränsningar i mätningar 
som finns, visar att det tydligt finns ett samband mellan utomhus – och inneklimatet när kyrkan inte 



Mögel, organiska syror och kulturarv.  IVL rapport B1927 
Kyrkans inne- och utemiljö  

47 
 

används. Denna slutsats kan tyckas trivial men våra mätresultat antyder även att både vindriktning 
och vindhastighet, och dessas variation dag/natt, samt i kombination med solinstrålning, ses 
påverka den relativa fuktigheten inomhus genom att innetemperaturen påverkas och att 
infiltrationen av utomhusluft varierar med vindhastighet och vindriktning. Resultatet från 
mögelanalyserna visar att det är mest problem i Sparlösa kyrka, därefter Otterstad och Tranum, 
men att det inte ses några skador i Skarstad kyrka. Vid denna kyrka är det mycket öppet åt alla håll 
medan det vid Sparlösa är öppet från SV-V-NV och N, men även vid Tranum är det relativt öppet 
närmast själva kyrkan men i övriga riktningar begränsat. Vid Otterstad är det fritt från söder och 
norr om kyrkan men i övrigt mer begränsat. Störst vindutsatthet ses därför vid Skarstad och 
Sparlösa följt av Tranum. I Figur 27 framgår att det är ungefär lika många tillfällen med högre 
luftfuktighet i både Sparlösa och Otterstad i förhållande till Skarstad, men att det samtidigt i 
Otterstad förekommer drygt 10 % fler tillfällen då det faktiskt är torrare än vid Skarstad. Förutom 
kyrkans byggnadstekniska förutsättningar är sannolikt orsaken till att det i vissa kyrkor förkommer 
mögel och i andra inte, en kombination av luftfuktigheten och lufttemperaturen i kyrkans 
näromgivning, vindutsatthet, solinstrålningen samt eventuellt om det förekommer stora 
dygnsvariationer av vissa av parametrarna.  
 
Möjligheten att erhålla tillförlitlig metrologisk information i kyrkans omedelbara närhet ger 
möjlighet till fördjupade analyser av de enskilda klimatologiska parametrarnas påverkan på 
inneklimatet, något som ge värdefull information om vilka byggnadstekniska åtgärder som är 
lämpliga för respektive kyrka. 
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Figur 38.  Jämförelse mellan beräknad RF utomhus och uppmätt inomhus under mätperioden. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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6. Sammanfattning av projektresultaten 

En kombination av ett klimat i förändring med ökande regnmängder och medeltemperaturer i 
kombination med energieffektivisering av kyrkobyggnader befaras medföra en ökad risk för 
uppkomst av mögelväxt och därmed biologisk nedbrytning av kyrkor och kulturföremål vilket antas 
bero på ökad fuktighet inomhus. Mögelproblem har på senare år uppmärksammats alltmer då 
kyrkomålningar, orglar och textilier allt oftare angripits. Därmed är det viktigt att värna om god 
innemiljö i våra kulturbyggnader för att bevara kulturskatter och människors hälsa.  
 
I detta projekt studerades fyra kyrkobyggnaders dels makro- och mikroklimat inomhus i förhållande 
till byggnadsfysikaliska egenskaper och kopplingen mellan inom- och utomhusklimatets eventuella 
samverkan. Mätningar genomfördes utom- och inomhus av temperatur och luftfuktighet samt vind 
utomhus. Vidare kartlades mögelskador i kyrkobyggnaderna och förekomsten av organiska syror 
dokumenterades.  
 
Projektresultaten visar att mögelsvamp finns närvarande i alla kyrkor utom i den relativt 
nyrenoverade Skarstad kyrka. Det s.k. ”Kyrkomöglet” (av släktet Aspergillus/Eurotium) fanns 
närvarande, framförallt i mikroklimaten, och återfanns i levande form trots låg relativ 
fuktighet inomhus. I Otterstad kändes en svag mögellukt i tornrummet och här återfanns också 
mest mögel., inklusive kyrkomöglet, inom denna byggnad. Mycket mögellukt observerades i 
Sparlösa och även i Tranum (om än inte lika mycket). I dessa kyrkor återfanns också höga halter 
mögel, inkl. kyrkomöglet, framförallt i Sparlösa. Kyrkomöglet fanns närvarande, men var ytterst 
svårt att odla upp (och vidareidentifiera) då det är långsamt växande och står sig dåligt i konkurrens 
med andra mögelsvampar. 
 
Organiska syror i det stora kyrkorummet verkar enligt projektresultaten inte utgöra ett problem. 
Däremot återfanns höga halter i vissa nischer, ex i Otterstads och Skarstads sakristiors skåp. Även 
under bänkarna i Sparlösa, där även mögelförekomsten var anmärkningsvärd, återfinns förhöjda 
halter. Projektresultaten visar dock inte att mögel är källan till de organiska syrorna då syrorna 
återfunnits även på mögelfria ytor. Sammanfattningsvis kan det alltså vara svårt att skilja på ett 
mögelskadat och ett icke-mögelskadat materials baserat på dess avgivning av organiska syror. Höga 
halter av organiska syror beror sannolikt huvudsakligen på materialets beskaffenhet och 
utgör alltså främst ett problem i nischer och små utrymmen. Detta behöver dock utredas 
vidare. 
 
Förutom kyrkans byggnadstekniska förutsättningar är sannolikt orsaken till att det i vissa kyrkor 
förekommer mögel och i andra inte, en kombination av luftfuktigheten och lufttemperaturen i 
kyrkans näromgivning, vindutsatthet, solinstrålningen samt eventuellt om det förekommer stora 
dygnsvariationer av vissa av parametrarna. I ovanstående analys framkom att det sannolikt inte går 
att finna bra samband mellan enskilda klimatparametrar och ökad mögelpåväxt, även om resultatet 
ger en indikation om vilka som är viktiga. Det går däremot inte att visa hur viktiga vissa av de 
enskilda parametrarna är, hur dessa samvarierar eller om det finns ytterligare faktorer som inte 
behandlats i detta projekt. Fördelen är därför om det går att använda modellerade klimatdata då alla 
nödvändiga parametrar förhållandevis lätt går att ta fram. I denna undersökning har vistats att 
det är relevant att använda modellerade klimatdata för analysen av kopplingen 
inomhus/utomhusklimatet. Ytterligare en fördel är att det även går att visa vad som kan 
hända i ett framtida klimat global uppvärmning då även detta går att simulera med samma 
modell. 
 
Ovanstående analys, av det här begränsade mätresultatet, visar att det tydligt finns ett samband 
mellan utomhus – och inomklimatet. Dock är mätdataunderlag begränsat och tillåter inte att dra 
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alltför stora slutsatser. Ovanstående analys måste därför anses som ett första försök att visa 
tänkbara processer i kopplingen inomhus/utomhusklimat och ge en indikation om varför det 
förekommer skillnader mellan till synes likvärdiga kyrkor.  Resultaten visar alltså på en 
framkomlig väg att med modellerat lokalklimat kunna göra bättre riskbedömningar av 
inneklimat och mögeltillväxt. 

Ett av projektets uppsatta mål var att sprida projektresultaten. Detta mål kommer att uppfyllas 
genom att forskningsrapporten sprids till samtliga berörda projektdeltagare, till Svenska Kyrkan, 
Riksantikvarieämbetet samt gratis via IVL:s hemsida till allmänheten. Vidare kommer information 
om projektet och projektresultaten att redovisas i IVL:s externa nyhetsbrev, på IVLs 
innemiljögrupps hemsida samt i flera seminarier och föreläsningar under hösten och vintern. 
Planerat deltagande på seminarier och informationsmöten är: Skara stifts kyrkobyggnadsdag på 
Flämslätts stiftsgård den 29 september, seminariet Klimatförändringarna påverkar även kulturarvet – men 
hur? på Naturhistoriska Riksmuseet den 14 oktober presenterat av Nätverket för klimat och kulturarv i 
samarbete med PRE-MAL, föreläsning om mögel i kulturbyggnader hos Riksantikvarieämbetet i 
Visby i början på november, samt informationsmöte vid Svenska kyrkans samråd med 
kyrkohandläggarna vid länsstyrelserna, länsmuseerna och RAÄ samt Svenska kyrkans antikvarier, 
stiftsingenjörer och kulturarvsgrupp den 4 november i Uppsala stifts kanslilokaler. 
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7. Förslag på fortsatta studier 

I ett senare skede kan resultaten i det här projektet ligga till grund för utvidgning av projektet - en 
fullskalestudie.  
 
I fullskalestudien planeras att studera fler kyrkor på årsbasis i syfte att bredda det statistiska 
underlaget och att studera säsongsvariationer, samt att basera studierna på byggnader med en större 
geografisk spridning så att större klimatologiska skillnader även testas. Med större underlag kan 
säkrare samband tas fram för att visa vilka, och till vilken grad, olika klimatparametrar påverkar 
kopplingen inne-/utomhusklimatet i kyrkor. Baserat på detta förväntas sedan ett ”mögelriskindex” 
för kyrkor kunna utvecklas för hela Sverige (under förutsättning att tester finns spridda till olika 
delar av landet). Fördelen återigen med klimatmodelleringen är den storskaliga meteorologiska 
indata som finns tillgänglig för att kunna genomföra beräkningar av lokalklimatet i hela Sverige 
(eller Europa om så behövs). Alla utomhusparametrar kommer alltså inte behöva mätas på alla 
platser. 
 
I samband med insamlingen av klimatdata föreslås även en större, mer systematisk, inventering av 
mögelförekomst och mätning av organiska syror, samt även en undersökning av eventuell 
nedbrytning av inventarier (korrosionsstudie). En mer ingående studie av mögelskador skulle bidra 
till förståelsen av det s.k. ”Kyrkomöglet”; dess växtbetingelser och utbredning. Denna information 
skulle vara värdefull i sig men skulle också kunna kopplas till klimatmodellen och vara en 
förutsättning för att skapa ett ”mögelriskindex”. 
 
Detta mögelriskindex kan därefter kopplas till befintliga klimatmodeller för innemiljö, så som 
exempelvis Gävle Högskolas ventilationsmodell, och svara på vilka krav som ska ställas på 
inneklimatet i kyrkan – beroende på kyrkans geografiska placering för att ej riskera fukt- och 
mögelproblematik, d.v.s. huruvida ex energi behövs tillföras för att minska skaderisken. 
Kostnadseffektivitetsberäkningar kan sedan kopplas baserat på riskbedömningen.  
 
För såväl urval av mätobjekt, den statistiska behandlingen av mätdata samt riskbedömningar 
förväntas multivariata analytiska metoder kunna vara en kraftfull resurs som bör utnyttjas, då de 
studerade processerna är komplicerade och spänner över stor tidsrymd samt olika storleksskalor. 
 
Ett fullskaleprojekt av denna typ är ytterst komplext och omfattande och kräver många olika 
kompetenser inom exempelvis geografiska informationssystem (GIS), lokalklimatologi, 
klimatmodellering, byggnadsfysik, mikrobiologi, kemi, nationalekonomi samt multivariat analys. På 
IVL Svenska Miljöinstitutet finns alla dessa erforderliga kompetenser samlade sånär som på 
avancerade ventilationsmodeller och korrosionsstudier. Dock har redan nu tagits kontakt med 
Gävle Högskola (ventilationsmodell) samt SWEREA (korrosionsstudie) och diskussion initierats 
om framtida gemensamma projektupplägg. 
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9. Appendix 

 

Bilaga 1 – Sammanställning över loggböcker 
 
Tabell 1:1. Översikt över de förättningar som hölls i kyrkorna under provtagningsperioden. 
Kyrka  Dag     

 (i april) 
Typ av förättning Antal 

närvarande 
Övriga kommentarer - 
församlingen 

Övriga 
kommentarer - 
projektet 

      

Otterstad 5 Gudstjänst 92     

 8 Påskfest för barnen 85 många döda flugor 
observerade 

 

 18 Mässa 32   

  28 Begravning 92     

      

Sparlösa 5 Gudstjänst 11   Loggbok luktar 
unken/mögel  14 Konfirmandträning 17  

 21 Konfirmandträning 17  

 28 Konfirmandträning 18  

  29 Begravning 49   

      

Tranum 11 Högmässa 29 uppvärmning lör kl 21-sön 
kl 18, lite vatten kvar 
under kyrkan 

Loggbok luktar 
unken/mögel 

  30 (ingen)   isproppen tinad, börjar 
pumpa ut vatten 

      

Skarstad "söndag" Högmässogudstjänst 26     

  "söndag" Söndagsgudstjänst 15     
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Bilaga 2 – Sammanställning av inspektionsformulär  
 
Tabell 2:1. Översikt över kyrkornas konstruktion samt sammanställning över observationer gjorda 
under provtagningstillfället. 
Kyrka  Otterstad Skarstad Tranum Sparlösa 

Byggnadstyp       

Byggnadsår: 1854 1859 1873 1848 

Om- / Tillbyggnad: Nej Nej tillbyggn.60-tal Renovering 50-tal, 
interiört 1982-83 

Grundläggning Krypgrund krypgrund krypgrund, 
pumpgrop, 
bergskreva 

Krypgrund 

Väggtyp Reveterat sten  sten och puts sten o puts sten och puts 

Väggtjocklek 60 cm 1 m 90 cm 1 m 

Taktäckning långhus skiffer skiffer skiffer skiffer, omlagt 1985 

Taktäckning torn koppar, överst trä koppar koppar skiffer och koppar 

Långhus stlk 
invändigt 

      

Längd 24 m 25 m 25 m 25 m 

Bredd 13 m 14 m 12 m 12 m 

Höjd 8 m 8 m 9 m 9 m 

Storlek utvändigt       

Längd 25 m 27 m 27 m 27 m 

Bredd 14 m 16 m 14 m 14 m 

Höjd 12? m 15? m 14 ? m 15 ? m 

Fönster antal 11 st dubbla 7 10 +lanternin över 
dörr mot söder 

15 stora 

Isolering ej synligt  ej synligt sågspån+ mineralull tornvalvet sågspån 
+ stenull 

Värmesystem Radiatorer 
bergvärme* 

direktverkande  el direktverkande el Direktverkande el 

Energiförbrukning 
(kW/m2) 

      

Intermittent Ja 12oC vid 
besiktning 

Ja 10-12oC 
underhållsvärme 

1 gång/månad 10-
12oC (7oC som 
kallast) 

värms upp dagen 
innan förrättning 
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Säsongsöppet Nej Förättning hela 
året 

Förrättning 1g 
/månad 

stäng jul-påsk utom 
begravningar 

 Förrättning var 6.e 
vecka året om 

Ventilation;          

Självdrag ja ja ja ja 

Invändigt material         

Golv trä, gran trä, gran trä, furu trä, gran 

Väggar putsad sten sten, putsad sten, putsade, 
kalkfärg 

putsad sten, 
kalkfärg 

Tak trävalv trä kasettak, trä träskivor, träbrädor 
under läktare 

Skåp, monter   Skrudskåp av 
lamellträ 

    

     

Sakristian    gamla koret     

Väggtyp reveterat tegel sten+puts tegel, cement 
utbyggd 60 tal 

sten och puts 

Tjocklek 60-80 cm 1 m 50 cm 1 m 

Fasad putsad putsad putsad putsad 

Taktäckning skiffer skiffer skiffer skiffer 

Storlek invändigt       

Längd 5 m 6 m,  halvcirkel 6 m 4 m 

Bredd 5 m 5 m, radie 6 m 5 m 

Höjd 3,5-4 m 5 m, radie 3 m 5 m 

Isolering ingen i vägg ev i 
golv 

ej synligt isolerade väggar o 
tak 

ej synligt 

Fönster 1 3 1 2 st 

Värmesystem  2 radiatorer direktverkande el direktverkande el direktverkande el 

Värmesystem         

Energiförbrukning 
(kW/m2) 

      

Intermittent 
uppvärmning 

ja Ja underhållsvärme värme på förrättning var 6:e 
vecka 

Ventilation         

Självdrag ja ja  ja ja 

Inredningsmaterial         

Golv spontat trägolv 
mörkt 

trä, gran Trägolv, skivlimmat trä+nålfiltsmatta 
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Väggar putsade o målade sten putsad, målad puts o kalkfärg 

Tak trä, furu trä trätak trä 

Hyllor Textilskåp mot 
innervägg-furu 

    

Skåp, monter Textilskåp mot 
innervägg-furu 

Textilskåp, furu Textilskåp, furu mot 
yttervägg, värme i 
garderob 

 trä furu, plywood 

Mögel   inget synligt inget synligt, men 
mögellukt 

  

ÖVRIGA 
OBSERVATIONER 

      

 * styrsystemet 
fungerar inte 

Inga synliga skador Strimmig 
trägnagare i 
altartavla i sakristia 

Målning under 
läktare med blåsor 

  Översvämning i 
källaren 

 Vatten under altaret 
Pumpgrop med 
vatten 

 I NV-hörnet finns 
fukt ända upp till 
läktaren 

 Färgflagning på 
målningen ”Jesu 
nedstigning från 
korset” 

 Pumpen står still 
pga. ispropp 

Synlig fukt- och 
mögelskador i 
vapenhuset och på 
läktare 

 Sot, damm på vägg 
vid bönpallen 

 Avfuktare inställd på 
60 % 

Grus lades runt 
kyrkan för 3-5 år 
sedan 

 Mycket gott skick   80-talet tog man 
bort vartannat trä på 
kyrkogården 

    Trappan upp till 
läktaren rötskadad 

        Fuktskador i mer än 
8 år 
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Bilaga 3 - Sammanställning mikrobiologisk undersökning - Tejpprover 
 
Tabell 3:1. Sammanställning av den mikrobiologiska undersökningen i kyrkorna, inklusive observation, provtagning med tejp samt odlingsresultat av 
tejpproverna. 

TEJPPROVER 

Kyrka  

Undersökning på plats Undersökning på lab 

Observation Synliga skador Provplats 
Antal 
prover Mikroskopering av tejp Odling Mykoflora i odling 

               

Otterstad 
ingen lukt 
vid inträde inget synligt mögel 

Jesus krucifix, trä, 
baksida predikstolen 3 

mkt sparsamt m. sporer & hyffragment, mörka flagor, 
enstaka textilfibrer   

D- Penicillium, Mycelia sterila, 
Oidiodendron 

23-mar 
svag lukt i 
vapenhuset   

Altartavla, baksida 
uk. 4 

sparsamt m. sporer & hyffragment (gamla trasiga 
Cladosporium?), småpartiklar, spindelväv   

E- Penicillium, Mycelia sterila, 
Cladosporium 

  
ingen lukt i 
sakristian   

Sakristians golv 
bakom elementet 2 sparsamt m. sporer & hyffragment, partiklar  

F- Penicillium, Mycelia sterila, 
Cladosporium 

      

Målad tavla i 
tornrummet 
(Sundblad) 2 

måttlig förekomst av mögelsporer & hyffragment av 
olika slag, partiklar, textilfibrer, växtfibrer, spindelväv   

G*- Penicillium, Botrysis, 
Aspergillus/Eurotium. 

             

Sparlösa Mögellukt 
Kraftig mögelväxt under 
bänkar 

Vägghörn under 
orgelläktare* 5 

Måttlig påväxt av (intorkad) mögelsvamp 
("kyrkomöglet") samt färgflagor (kalkfärg?) MEA 

A*- Aspergillus/Eurotium, 
Chaetomium, Mycelia sterila, 
Alternatria (?). Omsatt- 

    Bruna fläckar på vägg Under bänk* 3 
Riklig påväxt av (intorkad) mögelsvamp 
("kyrkomöglet")  i en sammanhängande matta. MEA B- (2) Penicillium, jäst 

    
Röta och insektsangrepp 
på trappa till orgelläktare          
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Tranum Mögellukt   
Under bänk utan 
värmeradiator* 3 

Partiklar och träfibrer med intorkad påväxt av 
Aspergillus ("kyrkomöglet"). MEA C- (5) Penicillium 

             

Skarstad 

ingen lukt 
vid inträde 
eller i 
sakristian inget synligt mögel          
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Bilaga 4 - Sammanställning mikrobiologisk undersökning – Tryckplattsprover 
 
Tabell 4:1. Översikt över de mikrobiologiska tryckplattsproverna utförda i Sparlösa kyrka samt odlingsresultat av dessa. 

TRYCKPLATTSPROVER 

Kyrka  

  Undersökning på lab 

Provplats 
Typ av 
medium 

Antal 
prover Mykoflora Övrigt 

Sparlösa Under bänk MEA 3 (1) Cladosporium   

  Under bänk DG18 4 (1) Mycelia sterila   

  Vägg mot vapenhuset MEA 2 

A- (3) Penicillium, (2) A. versicolor, (1) Cladosporium, (6) Mycelia 
sterila   B- (4) Cladosporium, (8) A. versicolor, (1) jäst, Mycelia 
sterila   

  Vid sista raden MEA 2 
A- (4) Penicillium, (1) Aspergillus "kyrkomöglet"*, (1) A. versicolor 
(?)*. B- (3) Penicillium, (1) Cladosporium, (1) Mycelia sterila, (2) jäst 

*omsatt på MEA (utväxt 
Penicillium, resp. A. versicolor). 
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Bilaga 5 - Sammanställning resultat för analys av organiska 
syror 
 
Tabell 5:1. Provtagningstider, betingelser samt resultat från mätning av organiska syror i kyrkorna. 
CH3COOH avser Ättiksyra och HCOOH avser Myrsyra. Som positiva referenser har mögelskador i 
en innemiljö (ett badrum), samt en inventarie (en kudde) inkluderats. Som negativ (mögelfri) 
referens har IVL Svenska Miljöinstitutets kontor i Göteborg inkluderats. Halterna i luft är justerade 
mot blankprovet (vilket däremot inte emissionerna är). 

Mätplats Start  Stopp Antal 
dagar 
  

t °C CH3COOH HCOOH 

        µg/m3, STP µg/m3, STP 

I det stora kyrkorummet       

Otterstads kyrka - vid orgeln 2010-03-23 
10:55 

2010-04-29 
08:37 

36.9 20 <1 5.5 

Skarstad kyrka - Vid orgel 2010-03-24 
13:00 

2010-04-29 
12:27 

36.0 20 4.3 5.7 

Sparlösa kyrka - Orgelläktare 2010-03-24 
14:05 

2010-04-29 
12:22 

35.9 20 2.2 3.7 

Tranum kyrka - Vid orgel, läktaren 2010-03-24 
15:50 

2010-04-29 
09:48 

35.7 20 <1 1.9 

       

Referenser       

IVL Gbg, Annexet 2010-03-03 
16:00 

2010-03-24 
12:30 

20.9 25 11 6.6 

Mögelskadat badrum 2010-03-27 
09:00 

2010-04-11 
11:41 

15.1 25 5 10.6 

       

          µg/dm2/månad 

          CH3COOH HCOOH 

I mikroklimaten       

Otterstads kyrka - Kyrktorn 2010-03-23 
10:50 

2010-04-29 
08:41 

36.9  0.1 0.1 

Otterstads kyrka - Sakristia, skåp 2010-03-23 
10:05 

2010-04-29 
08:32 

36.9  0.5 11.0 

Otterstads kyrka - bakom altartavla 2010-03-23 
10:20 

2010-04-29 
08:30 

36.9  0.4 1.9 

Skarstad kyrka - Sakristia, skåp 2010-03-24 
13:20 

2010-04-29 
13:15 

36.0  28.9 3.2 

Sparlösa kyrka - Under sista bänkrad 2010-03-24 
14:35 

2010-04-29 
12:07 

35.9  1.1 0.9 

Sparlösa kyrka - Sakristia 2010-03-24 
14:35 

2010-04-29 
12:14 

35.9  0.5 0.3 

Tranum kyrka - Sakristia, skåp 2010-03-24 
16:00 

2010-04-29 
09:43 

35.7  0.2 0.7 

       

Referens       

Mögelskadad kudde 2010-03-03 
16:15 

2010-03-24 
12:30 

20.8   1.3 4.3 

 



Mögel, organiska syror och kulturarv.  IVL rapport B1927 
Kyrkans inne- och utemiljö  

- 62 - 
 

Bilaga 6 – Enkät för urval av kyrkor 

 

Pilotprojektet Kyrkans inne- och utemiljö 
 
IVL Svenska Miljöinstitutets ägare Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning 
(SIVL) har i samarbete med Svenska kyrkan beviljat medel till ett pilotprojekt som ska 
genomföras under första delen av år 2010.  
En sammanfattande beskrivning: 
”En kombination av ett klimat i förändring med ökande regnmängder och 
medeltemperaturer samt energieffektivisering av kyrkobyggnader kan medföra en ökad risk 
för uppkomst av mögelväxt och biologisk nedbrytning av material i kyrkor och 
kulturföremål. Mögelproblem har på senare år uppmärksammats alltmer då 
kyrkomålningar, orglar och textilier allt oftare angripits. I detta pilotprojekt skall 
kyrkobyggnadens makro- och mikroklimat studeras i förhållande till byggnadsfysikaliska 
egenskaper och uteklimatets påverkan. Vidare skall mögelskador i kyrkobyggnader 
kartläggas och förekomst av organiska syror samt kyrkoinventariernas eventuella 
nedbrytning dokumenteras. Kunskap och erfarenhet från projektet kommer att spridas till 
kyrkoförvaltare m.fl. inom Svenska Kyrkan. I projektet ingår kyrkomiljöer och dess 
inventarier i 4 olika svenska klimat - i öster, väster, norr och söder. Projektets mål är att 
värna om god innemiljö i våra kulturbyggnader för att bevara kulturskatter och människors 
hälsa genom högkvalitetsanalyser, kunskapsuppbyggnad och tvärvetenskapligt arbete”. 
Vi vill nu i första skedet skicka ut en rikstäckande förfrågan till alla kyrkans stift för att 
samla in kunskap om kända mögelproblem. Det är av stor vikt för projektet att få en 
uppfattning om hur omfattande problemen är. Vi kommer att välja ut de kyrkor som vi 
kommer att studera närmare från de svar som kommer in från er. Svaren kommer att 
behandlas konfidentiellt. 
Vi hoppas att det inte ska innebära svårigheter för er att besvara enkäten och sedan skicka 
den till monika.fjaestad@raa.se innan den 1/2 2010. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Projektledare Erica Bloom 
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Enkät för projektet Kyrkans inne- och utemiljö  2010 
 
Från ……………………..stift  
Hur många kyrkor finns det i stiftet?  

Hur många är byggda före 1500-talet?  
Hur många är byggda mellan år 1500 och år 1899?   
Hur många är byggda mellan år 1900 och år 2009?   

 

Hur många kyrkor har haft kända mögelproblem som är helt 
åtgärdade? 

 

Hur många av dessa är byggda före 1500-talet?   
Hur många av dessa är byggda mellan år 1500 och år 1899?   
Hur många av dessa är byggda mellan år 1900 och år 2009?.  
  

Hur många ytterligare kyrkor har mögelproblem som pågår 
eller återkommer? 

 

Hur många av dessa är byggda före 1500-talet?  
Hur många av dessa är byggda mellan år 1500 och år 1899?  

            Hur många av dessa är byggda mellan år 1900 och år 2009?.  
I hur många ytterligare kyrkor misstänker ni mögelproblem 
genom dålig lukt eller annat? 

 

Hur många av dessa är byggda före 1500-talet?   
Hur många av dessa är byggda mellan år 1500 och år 1899?   
Hur många av dessa är byggda mellan år 1900 och år 2009?   

Frågor för urval av kyrkor för närmare studier 

Vilka är de kyrkor som har eller misstänks ha 
mögelproblem som är byggda mellan år 1500 och 
1899? Lista deras namn nedan. 

 
Län och kommun om möjligt 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Tack för hjälpen! 
Har ni frågor kring enkäten – kontakta:  Erica Bloom, mikrobiolog   08-598 564 23 eller  

Kaisa Svennberg, byggnadsfysiker  031-725 62 40 
Monika Fjaestad, sakkunnig konservering, 070-797 7447 
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Bilaga 7 – TAPM modellen 
 
TAPM (The Air Pollution Model) är en prognostisk modell utvecklad av CSIRO i Australien. För 
beräkningarna i TAPM behövs indata i form av meteorologi från storskaliga synoptiska väderdata, 
topografi, markbeskaffenhet indelat i 31 olika klasser (t.ex. is/snö, hav olika tätortsklasser m.m.), 
jordart havstemperatur, markfuktighet mm. topografi, jordart och markanvändningen finns inlagd i 
modellens databas med en upplösning av ca 1x1 km men kan förbättras ytterligare genom utbyte till 
lokala data. Utifrån den storskaliga synoptiska meteorologin simulerar TAPM den marknära 
lokalspecifika meteorologin ner till en skala av ca 1x1 km utan att behöva använda platsspecifika 
meteorologiska observationer. Modellen kan utifrån detta beräkna ett tredimensionellt vindflöde 
från marken upp till ca 8000 m höjd, lokala vindflöden så som sjö- och landbris, terränginducerade 
flöden (t.ex. runt berg), omlandsbris samt kalluftsflöden mot bakgrund av den storskaliga 
meteorologin. Även luftens skiktning, temperatur, luftfuktighet, nederbörd mm beräknas 
horisontellt och vertikalt.  
 
Med utgångspunkt från den beräknade meteorologin beräknas halter för olika 
föroreningsparametrar timme för timme till ca 100x100 gridupplösning. Beräkningarna inkluderar, 
förutom dispersion, även kemisk omvandling av SO2 och partikelbildning, fotokemiska reaktioner ( 
bl.a. NOx, O3 och kolväte) i gasfas samt våt- och torrdeposition. Förutom de fördefinierade 
kemiska processerna kan även andra ämnes kemiska nedbrytnings- samt depositionshastigheter 
definieras i modellen och på så sätt inkludera kemisk nedbrytning även för dessa ämnen. 
 
Långdistanstransporterade luftföroreningar kan definieras genom att koppla timupplösta halter till 
modellkörningarna. Biogena ytemissioner (VOC) kan också inkluderas. detta har visat sig vara 
viktigt för både ozon- och partikelbildningen (Pun et al. 2002).  
 
I spridningsberäkningarna kan både punkt, linje- och areakällor behandlas. Resultatet av spridning 
av föroreningar såväl som meteorologin presenteras dels i form av kartor, dels i form av diagram 
och tabeller både som årsmedelvärden och olika percentiler (dygn respektive timmedelvärden). 

 
Modellen har validerats i både Australien och USA. IVL har dessutom genomfört valideringar för 
svenska förhållanden (Chen et al 2002). I valideringsstudien gjordes jämförelser mellan uppmätta 
och med TAPM beräknade parametrar. Resultaten visar på mycket god överensstämmelse mellan 
uppmätta och modellerade värden. I figur 1:1 presenteras jämförelsen av temperatur (Göteborg) i 
olika tidsupplösning. I figur 1:2 presenteras en jämförelse mellan uppmätt och beräknad 
vindhastighet vid Säve utanför Göteborg. Jämförelse mellan uppmätta och modellerade ozon- och 
kvävedioxidhalter har genomförts i Australien (Hurley et. al. 2002), se figur 1:3. Mer detaljer om 
modellen kan erhållas via www.dar.csiro.au/TAPM. 
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Figur 7:1. Uppmätt och modellerad lufttemperatur i Göteborg för 1999 (a) timvariation; (b) säsong 
variation; (c) dygnsvariation. 
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Figur 7:2. Jämförelse mellan beräknad och uppmätt vindhastighet vid Säve 1999. 
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Figur 7:3. Jämförelse mellan uppmätta O3 och NO2 halter i Australien, gridupplösning 3x3km. 
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