
En dag i kyrkan 

Adolf Fredriks kyrka är kyrkan mitt i staden. Den ligger bara ett stenkast 

från shoppinggatorna. Det är lätt att slinka in och det är det många som gör. 

Följ med in i kyrkan en dag. 

   

En tyst bön framför altaret. Foto: Helena Thorén  

   

Många besökare tänder ljus i den vackra ljusbäraren i koret. Foto: Helena Thorén  

Runt Adolf Fredriks kyrka sitter stockholmare med ansiktet vänt mot solen, och himlen. 

Äntligen har värmen återvänt. Inuti kyrkan är det svalare lugnare tystare.  

Min kyrka 

På väg in möter jag en klass med tonåringar och efter dem går en mamma och skjuter sin 

barnvagn. Hon har sällskap av en präst och silverkorsen dallrar glatt i öronen när hon går. 

Längst fram i kyrkan sitter Britta. Hon sitter ensam och ser alldeles lugn ut. 

- Detta är min kyrka. Jag bodde i tjugo år på Upplandsgatan. Det var Håkan Hagegård som 

först drog mig hit. Han sjöng julkonserter och med min kompis satt jag på 

församlingsbänkarna och lyssnade… och vinkade stolt till mina kamrater som fått köpa biljett. 



Britta ler vid minnet. Hon går ofta in för att tända ett ljus och prata med de döda, som hon 

säger. 

Tänder ljus och vilar i stillheten 

Kyrkan är öppen alla dagar och bemannad med kyrkvaktmästare. Många besökare går raka 

vägen till ljusbäraren vid altaret. En kvinna tänder fyra ljus och ber sedan vid altaret. En 

annan besökare sätter sig i kyrkbänken och läser. 

En man klädd i kostym, skjorta och slips drar en resväska efter sig. Han slår sig ner i en bänk 

och sitter stilla, blundar och lyssnar till organistens förberedelser inför dagens lunchkonsert. 

Efter hand fyller fler på och snart har ett tjugotal besökare samlats. De flesta sitter utspridda 

en och en. En man vinkar till ett äldre par några bänkrader bort. En rullstolsburen man 

småpratar med en annan man, sedan skiljs de åt och sätter sig i var sin bänk. 

Orgelkonserter lockar 

Orgelmusiken börjar. Det är Otto Olssons musik som spelas. Musiken sköljer över 

kyrkorummet, emellanåt så att träet i bänkarna vibrerar. En av konsertbesökarna är Edigio. 

Han går bara till kyrkan för musiken. Han älskar orgelmusik. 

- Jag går till flera kyrkor och lyssnar, till exempel Klara och Jacob. Hemma kan jag inte 

lyssna på så hög volym och i hörlurar blir det inte samma sak. Akustiken blir inte densamma.  

Konserten är över och inne i kyrkan samlar några orgelmusikvänner ihop 

inspelningsutrustningen och småpratar med organisten Per-Ove Larsson. Vaktmästaren 

förbereder en begravning tillsammans med några frivilligarbetare. 

Stärkande mässa mitt i veckan 

Anita har gått på mässan i det lilla kapellet. Hon går minst ett par gånger i veckan, ofta i 

Storkyrkan eller Gustav Vasa. Förut gick hon troget i Årsta kyrka när föräldrarna bodde där. 

-  Jag var i närheten och letade efter en mässa och så var det kyrkoherden själv, Nils-Henrik 

Nilsson, som höll i mässan. Han är mycket bra. Jag känner mig stärkt. Jag tycker om att han 

håller kvar vid det gamla, Fader Vår och så. Det har mycket med rytmen att göra och det är en 

annan klang. 

Turister, med kamera och karta i händerna, kommer in i en jämn ström. De vilar trötta fötter 

och kanske mediterar de, kanske känner de en inre frid som bara kyrkorum kan ge. 

Helena Thorén 

Adolf Fredriks kyrka – mitt i stan 

Kyrkan ligger vid Sveavägen, 500 meter från Hötorget, ingång från Holländargatan 

Öppet alla dagar  
mån 13-19  

tis-sön 10-16 

Kyrkan är öppen för besök, andakt, ljuständning och enskilt samtal med präst eller diakon. 



Veckoprogram för mässor, bön och konserter finns i kyrkan och på hemsidan. 

www.adolffredrik.se 

 

http://www.adolffredrik.se/

