
Med himlen som tak
På 1870-talet såldes Rya medeltida kyrkas tak och inredning 
på auktion. Den nya kyrkan i Eket togs i bruk och den gamla 
kyrkan skulle överges. Så skedde också. Men bara en tid. 

Kyrkan är nu en ruin med himlen som tak och tusenskönor 
som golv. Det avskalade rummet ger besökaren vila, ro och 
rymd. De nakna väggarna ställer inga krav. Detta är en plats 
att lyssna till stillheten och tystnaden. 

Det berättas i Bibeln att profeten 
Elia en gång klättrade upp på  
berget Horeb för att möta Gud. 
Då kom det en stark storm som 
klöv berg och krossade klippor, 
men Herren var inte i stormen. 
Efter stormen kom ett jordskalv, 
men Herren var inte i skalvet.  
Efter jordskalvet kom eld. Men 
Herren var inte i elden. Efter 
elden kom ett stilla sus. Där var 
Herren och han frågade:  
Varför är du här, Elia?

I stillheten under den väldiga 
himlen viskas samma fråga till 
varje människa som söker sig in 
hit i rummets rymd och ro. Vad längtar du efter, min vän?  
Varför är du här?

With the sky as a roof
In the 1870’s the roof and interior of Rya medieval church was 
auctioned off. A new church was built in Eket and the old 
church was abandoned. But only for a while.

The church is now a ruin with the sky as a roof and daisies as a 
floor. The simplicity of the room offers the visitor rest, peace 
and space. The bare walls make no demands. This is a place for 
listening to the stillness and the silence.

The Bible tells us that the prophet 
Elijah once climbed the mountain 
of Horeb to meet God. A terrible 
wind blew in that split mountains 
and crushed rocks, but the Lord 
was not in the wind. Next came 
a great earthquake that shook 
the mountain, but the Lord was 
not in the earthquake. Then 
came a fire, but the Lord was not 
in the fire. After the fire there 
was a soft whisper. The Lord 
was in the whisper and asked: 
Why are you here, Elijah?

In this quietness under the  
mighty sky the same question 

is whispered to every person who comes into the space and 
peacefulness of this place. What do you long for, my friend? 
Why are you here?
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