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Dalarö kyrka

Reklamblad av okänd konstnär.
År 1936 ersattes träkorsen på kyrkans gavelspetsar med två nytillverkade kulkors i smide med fem
förgyllda kulor. Dessa tillverkades av Dalarösmeden Martin Davidsson som med familj bodde på
Magnevägen 12 där han även hade sin smedja.
Kyrkan med sina träkors på taket, före 1936,
innan dessa symboler byttes ut mot kulkors.

Se även sidan 2.
Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se
Detta dokument har sammanställts 2019.

Korsen på kyrkan är grekiska kors med kulor.
Kulkorsen på kyrkans tak som sattes upp 1936 är troligen inspirerade av den då befintliga symbolen
på Klockstapels topp som redan då hade tre kulor.
Kulkorset är ett grekiskt kors med kulor.
Ett kors, vars armar är lika långa, kallas ett grekiskt kors. Ibland används det som en symbol för de
fyra väderstrecken: hur Guds makt sträcker sig i alla riktningar. Andra gånger är det grekiska korset
en symbol för föreningen mellan det gudomliga och det mänskliga: det lodräta strecket påminner
oss om Gud. Det vågräta strecket symboliserar världen. När det två strecken förenas, tänker vi på
att Gud blev människa i Jesus Kristus.
2019

1920-talet

Högst upp i klockstapeln finns
också tre kulor.

Anm. Antikvarisk medverkan vid byte av takbeläggning, förstärkning av takkonstruktion
samt exteriör målning, Dalarö kyrka.
Antikvarie, Gunilla Nilsson, Rapport 2009:37
Sammanfattning av utförda åtgärder 2009: Takstolskonstruktionen förstärktes. Isolering
på vinden kompletterades med lösull. Ljuskronornas upphängning förbättrades.
Samtliga tak täcktes med enkupigt lertegel lagt på ny strö- och bärläkt. Tegeltaken
försågs med plåtavtäckningar i koppar. På långhus och sakristia monterades hängrännor
och stuprör för takavvattning. Kulkors på långhusets gavelspetsar och på klockstapeln
förgylldes med bladguld. Fasadpanel, fönster och övriga snickerier, tvättades, skrapades
och målades med linoljefärg i kulörer som tidigare.

2009.

