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NÄTRA KYRKA
Restaurering av putsade fasader på kyrka och stigport.
Ombyggnad av trappa. Invändig ombyggnad för
tillgänglighet. Installation av spetsvärme

Nätra församling, Örnsköldsviks kommun

Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2013:1
Bodil Mascher
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Inledning
Objekt / dnr.
Nätra kyrka, Nätra församling, Örnsköldsviks kommun. Länsmuseets dnr. 2009 /
224.

Länsstyrelsens tillståndsärende
Ombyggnad för rwc: beslut 2009-02-03 dnr. 433-17511-08.
Renovering/ombyggnad av trappa utvändigt: 2009-02-04 dnr. 433-17515-08.
Putslagningar på kyrkan: 2009-02-18 dnr. 433-17506-08.
Putslagningar på stigport: 2009-02-18 dnr. 433-17504-09.
Installation av spetsvärme: 2012-08-13 dnr. 433-5596-12 ersätter beslut 2010-12-06
(dnr. 433-6485-10).

Beställare
Nätra och Sidensjö pastorat, Kyrkvägen 9, 893 30 Bjästa.

Beställarens ombud
Lars Söderberg, Nätra och Sidensjö pastorat.

Entreprenörer
Rwc: egen regi, Nätra och Sidensjö pastorat.
Ombyggnad trappa, bygg/måleri: Nybergs Måleri, Örnsköldsvik.
Putsarbeten: Tremans Fasad AB, Hedemora.
Spetsvärme: Sundåsens Rör, Örnsköldsvik.

Arbetsbeskrivning
Putslagning kyrka och stigport, ombyggnad trappa. Invändig ombyggnad för rwc: TM
Konsult, Erik Byström, 2008-11-20 (2008-11-21 ritningar. Ritningar rwc sign. 200710-31). Installation av spetsvärme: TM Konsult, Erik Byström, 2007-10-31 rev. 201108-18.

Antikvarie
Murberget Länsmuseet Västernorrland, Bodil Mascher.
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Objektbeskrivning
Beskrivning och historik
Nätra kyrka ligger 2,5 mil söder om Örnsköldsvik på en höjd kallad Lötbacken vid
Nätraån i Nätra socken. Den stora nyklassicistiska kyrkan i sten med rektangulärt
långhus och västtorn ritades av Simon Geting år 1800. Fasaderna är vita och
slätputsade, halvrund sakristia i öster. Taket täcks av kopparplåt, ursprungligen var
kyrkan spåntäckt. Tornet har en fyrsidig öppen lanternin.
Kyrkorummet präglas av stram klassicism. Taket i långhuset är tunnvälvt.
Över hela den raka korväggen finns grisaillemålning utförd av Olof Hofrén och
medhjälparen Gustaf Mauritz Kjellström 1847-48, bakomvarande sakristia med
dörrar symmetrisk placerade i norr och söder. Den ursprungliga altaruppsatsen
utgörs av halvkolonner med entablement krönt av lammet med segerfanan och korset
med svepeduken centralt.
Den stora kyrkan som mätte 42,5 x 17 meter, rymde 1500 personer och bänkarna fick
den utformning i fyra kvarter som den har idag. Kyrkan är invändigt välbevarad med
kormålning av Olof Hofrén som utfördes 1847-48 med med hjälp av Gustaf Mauritz
Kjellström. Ursprungligt måleri i kyrkorummet utfördes 1810-11 av Joakim Öberg,
altarutsmyckningen utgjordes av en nisch med draperi och förgyllt kors, därefter
målningen ”Korsnedtagandet” av Johan Widenström.
Den gamla kyrkan
Gamla kyrkan finns idag kvar som ruin. År 1794 avsynade länsbyggmästare Simon
Geting på uppdrag av landshövdingen den gamla kyrkan och fann, att den stod på
vattensjuk grund, hade möglat invändigt och stöttades i sydöstra hörnet av en
stödjemur. Dessutom hade ena gaveln rämnat. Den kyrka som besiktades av Geting
år 1794 var cirka 22 x 9,5 meter invändigt, och bestod av långhus med tre valv och en
sakristia av trä. Troligen fanns även ett vapenhus. Redan 1725 hade biskop Erik
Hesselgren visiterat kyrkan och klagat över att där var ont om plats. Församlingen
tvingades slutligen planera för en ny kyrka.
Uppbyggnaden av den nya kyrkan
Efter segslitna tvister om platsen för den nya kyrkan avgjorde konungens
befallningshavande att Simon Geting skulle anlitas som byggmästare. Hans ritning på
den nya kyrkan fastställdes och undertecknades av överintendentsämbetet den 5
november år 1800. Ritningarna av Simon Geting bearbetades något av ÖIÄ. 1805
skedde grundläggningen och den nya kyrkan kunde börja användas 1807, även om
invigningen kom tio år senare. Kyrkan byggdes invid Nätraån på en plats som på 3
alnars djup hade klapper och stadig botten. Dessutom var läget vackert.
Hemmansägarna bidrog med byggnadsmaterial till den nya kyrkan. Listor över
dagsverksskyldigheter upprättades. År 1805 var grundläggningsarbetena igångsatta.
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Sten till de nära 2 meter tjocka väggarna tog man antagligen främst från
Förnätraberget. Man byggde en vall på utsidan av kyrkan och den jämnt huggna
graniten lastades på oxdragna slädar uppför vallen. Församlingsborna tillverkade de
takspån som avtäckte kyrkan. Trävirket var av en dimension som är svår att skaffa
fram idag. Detta skulle församlingsborna bidra med. Nätra var en rik bygd med goda
inkomster från såväl jordbruk som den lintillverkning som trakten hade blivit vida
känd för. I Bjärtrå fanns ett järnmanufakturverk som förestods av smedsmästare Per
Forsberg. Därifrån fick man smidet till kyrkan.
Restaureringshistorik
1846-47

Restaurering under ledning av Lars David Geting.

1878-81

Nytt spåntak lades. Värmekaminer installerades.

1921-22

Elektrisk belysning installerades och värmekaminerna ersattes med elvärme. De tre entréerna försågs med vindfångsdörrar och valven
isolerades med sågspån. Invändig ommålning och omförgyllningsarbeten
gjordes.

1928

Kyrkan fick nytt koppartak.

1946-47

Utvändig restaurering av putsade fasader och stigportar. Plåttaket
restaurerades. Interiöra restaureringar: Golvet i kyrkorummet isolerades
och man lade på nytt golvträ. Höjningen av korgolvet och golvet i
sakristian skedde dessa år. Sakristian avdelades i höjdled och en trappa
till övervåningen tillkom. Wc och avlopp drogs in i sakristian och en ny
separat ingång utifrån tillkom. Komplettering av radiatorer i sakristia
och vapenhus gjordes. Utmed södra trappan i vapenhuset anordnades
kapprum. Fönsterbänkar av kalksten inmonterades i kyrkorummet samt
en befuktningsanläggning. För altaruppsats, orgelfasad och kolonner
skedde inga förändringar alls vid restaureringen.

1957-58

Kyrkans yttertak försågs med ny takplåt.

1965-66

En ny starkströmsanläggning tillkom med placering av huvudcentralen i
utrymmet över sakristian. Nya ledningar drogs i kryputrymmet under
kyrkgolvet.

1971

Nytt åskledarsystem installerades.

1990

Restaurering och ombyggnader, då läktarunderbyggnad tillkom som
inreddes med ”lillkyrka” och kapprum. Ny värmeanläggning tillkom och
alla el-installationer blev utbytta. I förrådsutrymmet över sakristian
byggdes textilskåp. Podiet byggdes ut och de tre främsta bänkraderna
togs bort. Södra torntrappan i vapenhuset revs. Väggar, tak och
bänkinredning ommålades. Fönstren reparerades och ommålades.
Konserverings- och förgyllningsarbeten på inredningen utfördes.

6

2000

Kyrka och stigportar putslagades och avfärgades med fabrikskalkbruk
och fabrikstillverkad kalkfärg av Tremans Fasad AB. Trappan vid
sakristian byggdes om.

2004-05

Restaurering av murar och grind (nya kopparhuvar), borttagande av träd
på begravningsplatsen.

2005

Konvertering till ytjordvärme i kyrkan installeration av värmepump i
torn, vattenburna radiatorer och bänkvärmare. BJN Projektteknik AB,
Örnsköldsvik.

Kulturhistorisk status
Kyrka och stigport skyddas enligt Kulturminneslagen kap. 4.

Åtgärder och genomförande

Tillstånd före restaurering / Planerade åtgärder
Invändig ombyggnad för rwc
Nätra och Sidensjö pastorat har planerat in åtgärder för ökad tillgänglighet genom att
inrätta ett rwc inom en befintlig läktarunderbyggnad sedan 1990 på norra sidan.
Tillstånd från Länsstyrelsen har utfärdats efter bygghandling projekterad av TM
Konsult AB, Örnsköldsvik 2007-10-31.

Spetsvärme
Kyrkan har en befintlig installation för ytjordvärme sedan 2004, som är otillräcklig
och ska kompletteras med spetsvärme. Befintlig värmeinstallation är inrymd i ett
tornrum på plan 2 (läktarplanet), där den står i ett apparatrum byggt 2004. Den
befintliga värmepannan ska ersättas med två mindre men mera effektiva pumpar i
befintligt apparatrum. Gamla pannan flyttas till församlingshemmet.
Ackumulatortankarna för de nya pumparna ska installeras i en låda som byggs
ovanpå det befintliga apparatrummet dvs. ett nytt apparatrum. Rören för
spetsvärmen ska dras tillsammans med befintliga vattenburna ledningar under mark

7

utmed kyrkans norra sida och in till kyrkans apparatrum på plan 2. Ledningen ska
dragas utmed befintliga rör till ytjordvärme och ett äldre sprinklersystem dragna
genom vapenhusets norra fönster.
Inomhusklimat
Målsättningen med de nya effektiva pumparna har varit att skapa en bättre miljö för
kyrkans inventarier. Stenkyrkor har med sina tjocka stenväggar stor förmåga att
uppta / avge fukt så att variationer i luftfuktigheten kan dämpas. I en uppvärmd
byggnad sjunker dock den relativa luftfuktigheten kraftigt under vintern, vilket
skadar bemålat trä. Träet torkar respektive utvidgas säsongsvis medan färg och
kredering (kritgrund), som är statisk spricker. Genom att hålla en konstant låg
grundvärme ökar luftfuktigheten, vilket kan öka chansen att bevara kyrkans
värdefulla kormålningar och bemålade träskulptur. Forskning har visat att en tillfällig
kortvarig uppvärmning i värmetröga byggnader av denna typ är mera skonsam mot
bemålat trä än att alltid ha varmt (Broström 1996). Vid intermittent uppvärmning
krävs också en värmeanläggning med större effekt än vad som behövs vid permanent
uppvärmning.
Ombyggnad av utvändig trappa till sakristian
Rivning av befintlig trappa byggd på senare tid som ligger i anslutning till entrén till
sakristian. Trappan ska förses med värmeslingor i betong, isolering och ny
beklädnadssten av krysshamrad granit. Trappstommen behålles. Vid behov
nytillverkas ett smidesräcke likt förlagan, som målas svart.
Putslagningar på kyrka och stigport
Kyrka
Omfattande putsskador har uppträtt på södra delen av korväggen vid trappan till
sakristians ingång. Skadorna finns från sockel till takfot och härrör huvudsakligen
från tösaltning, eftersom de uppträder på södra fasadpartiet i vinkel mot sakristians
entrétrappa. Befintlig puts från sockel till takfot ska bilas ner och fasaden ska påföras
nytt kalkbruk och avfärgas lika befintlig ytstruktur och kulör.
Västra stigporten
Befintlig lös puts ska nerbilas från mark till takfot, övriga putsytor blästras.
Saltskadad puts saneras. Fasaderna påförs nytt kalkbruk och avfärgas.
Tidigare putslagningar, kyrka och stigport (ur Dokumentation 2000-10-24, Tremans
Fasad).
Fasadytor och smide blästrades rena från ytskikt, bomputs bilades ner och fasaderna
tvättades med högtryck. Torn och långhus och stigportar putslagades och avfärgades
likt befintliga ytor. Socklarna putslagades och avfärgades. Trappan vid kyrkans
huvudentré kläddes med granit. Trappan till sakristians entré demonterades, ny
betongtrappa blev gjuten, som kläddes med den återanvända granitklädnaden.
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Använda material/kulörer år 2000:
Rostskydd på smide: Jotun Jotamastic 87.
Grundning på frilagd natursten: cementbruk, fabr. Optiroc Serpo 101.
Fogbruk: hydrauliskt bruk, fabr. Optiroc Serpo 148.
Torn övre del: kc-bruk, fabr. Optiroc Serpo 134.
Lister, skepp, nedre delen av torn, stigportar: kalkbruk, fabr. Optiroc Serpo 142-144.
Takfotslist, fris, stigportar: Kulturkalkfärg våt 92:1, fabr. Serpo 249.
Torn övre del: Kaparoll Silikat 92:1.
Långhus, nedre del på torn, sakristia: Gotlandskalk 92:2 (60 g ljusocker:130 l
kalkmjölk).
Socklar: Kulturkalkfärg våt med vit cement, fabr. Serpo 249, kulör 30:11.
Smide: Jotun Hardtop HB kulör svart.
Vapenhus: Befintlig plastfärg skrapades bort. Fasaderna putslagades med Optiroc
Serpo 142-144 och avfärgades med Kulturkalkfärg våt kulör 30:6, fabr. Serpo 249.

Foton före åtgärder
Spetsvärme

2012-07-03. Befintligt apparatrum från 2004 inrymt i ett tornrum på plan 2 (läktarplan).
.
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2012-07-03. Utrymme ovanför läktartrappan till tornrummet före ombyggnad. Befintliga
ledningar för bergvärme från norrfönster till apparatrum.

2012-05-15. Detalj av räcket före rostskyddsgrund och ommålning.
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Putsskador på kyrka och stigport

2012-05-15. Kyrkans östra fasad, efter att fjolårets puts fallit av.

2012-05-15. Kyrkans östra fasad, efter att fjolårets puts fallit av.
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2012-06-27. Putsskador på västra stigporten, (grundning från 2011 på frilagt tegel).

2012-07-03. Västra stigportens södra pelare mot öster.
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2012-06-27. Stigportens södra pelare mot söder vid anslutning mot muren.

2012-05-15. Putsskador på västra stigportens norra pelare (barriärer insatta).

13

2012-06-27. Norra pelarens insida.

2012-05-15. Stigportens västra fasader med insatta barriärer.
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2011-09-01. Norra pelaren, sprickor vid takplåten mot norr och väster.

2011-09-01. Södra pelaren, sprickor vid takplåten mot söder.
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Genomförda åtgärder
Rwc
Inrättande av rwc har utförts i läktarunderbyggnaden från senare tid, som är avskiljd
från kyrkorummet. Ombyggnaderna har följt bygghandlingen och påverkar ej
kyrkobyggnadens kulturhistoriska värden. Länsmuseet kontaktades först efter att
arbetet slutförts och har genom byggnadsantikvarien slutbesiktat arbetet 2010-11-24.
Rwc har skapats genom en något framdragen vägg mellan befintligt wc och
läktartrappan i brudkammaren/kapprummet. Åtgärderna efterföljer Boverkets
föreskrifter och råd gällande enkelt avhjälpta hinder i lokaler för allmänheten. Det
nya rummet är användbart gällande nivåskillnader och placering av manöverdon och
försett med kontrastmarkeringar och lätthanterliga inredningsdetaljer.

2010-11-25. Nytt rwc. Markerade dörrfoder, dörrbredd, plan golvnivå.
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2010-11-25. Dörrhandtag med låsfunktion. Draghandtag på insida dörrblad.

Spetsvärme
Installationer för spetsvärme i kyrkobyggnaden har utförts enligt rev. bygghandling
och berör ett tornrum på läktarplanet, där installation för ytjordvärme redan finns.
En låda (nytt apparatrum) har byggts ovanpå befintligt apparatrum från 2004.
Tillbyggnaden är utförd på samma sätt som det befintliga apparatrummet dvs. i
stående råspont, som målats i brutet vitt kulör S 0804 Y30R med vattenbaserad
plastfärg Flüggers Aqua 100. Antikvarisk rekommendation var traditionell
linoljefärg, eftersom den skulle användas på trä i en kulturhistorisk byggnad, även
om själva apparatrummet saknar kulturhistoriskt värde och har en undanskymd
placering i tornrummet.
Det nya apparatrummet med ackumulatortankar väger 1,7 ton och är upphängt med
”hängslen” i takbjälklaget ovanför. Det är fastsatt golvet och hänger således
oberoende av det gamla apparatrummet som finns under. I stället för genomborrning
i äldre takbjälkar gjordes en avväxling med limträbalkar satta med vinkeljärn mot de
gamla takåsarna där upphängningen kunde ske. De ingrepp i äldre byggnadsdelar
som gjordes inskränkte sig till vinkeljärn fästa utanpå de gamla takbjälkarna för
avväxlingen av tyngden, som nu de nya limträbalkarna tar upp.”Hängslena” av
gängstavar är inbyggda i apparatväggen. De gamla golvplankorna i vindsrummet
ovanför tornrummet är tillbakalagda som tidigare.
Alternativet hade varit avlastning med det underliggande vapenhusets takbjälklag,
vilket skulle ha medfört omfattande ingrepp med borttagande av vapenhusets
takpanel och en utanpåliggande bjälke inborrad i södra tornväggens murverk.
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Armaturer för lysrör är monterade i taket utan antikvarisk medverkan. De har
tillkommit för arbetsbelysning vid arbete med spetsvärmen.
Rörledningar för spetsvärmen är dragna under mark utmed befintlig
ledningsdragning för den vattenburna ytjordvärmen från 2004. Som tidigare går
ledningarna synligt genom vapenhusets norra fönster, bredvid övrigt rörsystem för
sprinkler. Ledningarna samt avstängningsventiler i höjd med sockelns överkant är
isolerade på utsidan av tekniska skäl. Isoleringen kallas armaflex och saluförs i en
svart kulör, som av funktionsmässiga skäl ej kan målas in i fasadkulören. Därför
planerades i samband med slutbesiktningen att de nya rören ska byggas in i en vit
plåtlåda. De röda rördragningarna från äldre sprinklersystem har målats in i
fasadkulör med Flüggers Rostskyddsgrund och Täck men läggs ej in i lådan, eftersom
en inklädnad av samtliga rör skulle bli alltför klumpig och påfallande.
Inomhusklimat
Utbildning för kyrkans personal i handhavande av den nya spetsvärmeanläggningen
har planerats in och schemalagts av projektledaren. Systemet kommer att utprovas
under en längre tid. Målet har varit en grundvärme på 8 grader med en snabb
uppvärmningsfas under den tid som man vistas i kyrkan. Efter förrättningen kommer
spetsvärmen att stängas av. Värmesystemet sätter igång automatiskt på inställd tid
och kan styras genom externa datorer.

2012-07-03. Grävarbeten för spetsvärmen. På fotot syns befintliga rörinstallationer på
vapenhusets norra fasad; röda rör för ett äldre sprinklersystem, vitmålade rör för bergvärme
2005.
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2012-07-03. Grävning för spetsvärmen utmed kyrkans norra sida. Ledningsdragning utmed
befintliga rör för ytjordvärme.

2012-08-28. Återställda grus- och gräsytor.
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2012-08-28. Värmepannan från 2004 (t v) i gamla apparatrummet flyttas till
församlingshemmet.

2012-08-08. Avväxling med limträbalkar mellan de ursprungliga takbjälkarna i
vindsvåningens golvbjälklag.
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2012-08-28. Vindsvåningens plankgolv tillbakalagt (torntrappa borterst).

2012-08-15. ”Hängslen” idag inbyggda i nytt väggparti.
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2012-08-28. Nytt apparatrum (överst med öppen dörr) byggt ovanpå gamla apparatrummet
(nederst) plan 2. T h invändigt.

2012-10-03. Nya takarmaturer.
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Efterbesiktning
Inmålning av rör invändigt i tornets trapphus upp till apparatrummet kommer att
efterbesiktas 2013. Anlitad målare har på plats bedömt, att klimatet i tornets
trapphus är alltför kyligt för plastfärg, som krävs för vidhäftning till rörledningarna.
Skyddsräcken kommer att monteras utanför nya apparatrummet på taket av det
gamla. Moderna dörrtrycken i vitmetall kommer att ersätta stilimiterande
mässingstrycken på apparatrummets dörr.

Trappa
Befintlig trappa är byggd på senare tid och ligger i anslutning till entrén till
sakristian. Trappan har rivits och försetts med isolering och värmeslingor ingjutna i
betongen på undersidan. Trappan har fått ny beklädnadssten av krysshamrad granit
på den gamla betongstommen. Kopparblecket under tröskeln var enligt uppgift
skadat och har ersatts av ett nytt, med det gamla som förlaga.
Smidesräcket kunde återanvändas efter målningsbehandling med Wibo
rostskyddsgrund och täckommålning i svart som tidigare. Hårda cementlagningar vid
räckets infästning i den putsade fasaden gjordes enligt uppgift 2011 av ett lokalt
byggföretag. Lagningarna har avfärgats.

2012-05-15. Restaurerad trappa, räcket ännu ej ommålat.
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2012-05-15. Detalj av räcket före rostskyddsgrund och ommålning (ny beklädnadssten).

2012-05-15. Ny platsgjuten stomme med inlagda värmeslingor.

24

2012-05-15. Nytt kopparbleck under sakristians ytterdörr.

2012-10-29. Trappan ombyggd med ny beklädnadssten, nymålade räcken.
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Putslagningar
Kyrka, korvägg
Putsskadorna på korväggen i vinkel mot sakristian hade enligt uppgift åtgärdats 2011
men hade under vintern fallit av. Troliga orsaker är kapillärsugning av salt i närheten
av sakristians entré med efterföljande saltsprängning. Putsnerfallet kan även ha
berott på att kyrkan blästrades och omputsades först under september månad 2011
med luftkalkbruk, vilket kan ha varit alltför sent på året för karbonatisering före
avfärgningen, som i sin tur behöver ytterligare karbonatiseringstid innan frysgrader
sätter in.
Antikvarien blev inkopplad i restaureringen våren 2012. Omputsning påbörjades
efter midsommarhelgen med lufthårdnande bruk, vilket också användes på långhuset
vid tidigare restaurering, enligt Dokumentation 2000-10-24, Tremans Fasad.
Putsarbetet gjordes under juni och början av juli med fabrikstillverkat luftkalkbruk av
fabrikat Weber 142, som kördes ca 10 minuter i planblandare. Ballasten utgörs av
dolomit och sand. Den putslagade korväggen vid sakristians trappan fick traditionell
avfärgning (gotlandskalk) med rundstruken ytstruktur likt befintlig .
På kyrkan vid sakristians trappa fanns sedan tidigare begränsade putslagningar med
ett hårt bruk, sannolikt kc-bruk, vid trappräckets infästningar i fasaden. Arbetet är
gjort utanför denna entreprenad enligt uppgift av ett lokalt byggföretag i
Örnsköldsvik, som även hade utfört barriärerna på stigportens pelare. Dessa
lagningar är avfärgade med annan kalkfärg (ej Gotlandskalk).

2012-05-15. Hård cementlagning vid trappa utförd 2011.
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¨
2012-06-27. Pågående putslagning vid trappan till sakristians ingång.

2012-06-27. Pågående putslagning vid trappan till sakristians ingång.
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2012-07-03. Putslagning vid trappan med max 5 mm i alla påslag.

2012-07-23. Avfärgad yta på korvägg vid sakristians trappa.
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2012-08-28. Putslagad och avfärgad fasad mot öster vid sakristians ingång (kåpan över
åskledare ej tillbakasatt).

2012-09-04. Putslagningar från 2011 avfärgade vid sakristians trappa.
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Stigport mot väster
Putslagningar på stigporten påbörjades i slutet av juni 2012, då antikvarisk kontroll
kopplades in. Fasaderna mot öster och söder är mest utsatta (mot havet). All puts
bilades ner på båda pelarnas fasader utom på västra fasaderna, där endast partiell
putslagning har gjorts. Mot väster restaurerades fasaderna för 10 år sedan. 2012-0723 var ytputsen färdig på södra pelaren mot söder, väster och norr. Norra pelaren var
ytputsad mot söder och väster, krönen återstod. Muraren har mätt upp profilerna och
putsat dessa för hand.
Man har gjort tre påslag före avfärgning med fabrikstillverkat luftkalkbruk av fabrikat
Weber 142 i samtliga påslag. En halv sten har ersatts vid yttre grindfästet upptill på
norra pelaren. Avfärgningen med våtsläckt Gotlandskalk gjordes rundstruken med
murarkvast i samma ytstruktur som befintlig puts. (På foton som togs av Länsmuseet
före restaurering, i samband med energiglas på gravkapellet 2011, förekommer
grundning på frilagt tegel. Detta gjordes, enligt uppgift med lufthårdnande bruk,
Weber 142).
Man har sedan länge haft problem med kapillärsugning i stigportens pelare. Under
2011 sågades pelarna itu och en kopparskiva/ barriär monterades in i vardera pelare
för att motverka uppstigande markfukt och undvika sprängskador i putsen. Åtgärden
är ibland tillämpad på murar vid kapillärsugning och arbetet har utförts av ett lokalt
byggföretag utanför denna entreprenad. Det är kanterna på denna kopparskiva man
nu ser och kanterna utgör samtidigt putsbärare.
Pelarnas kopparbarriärer kan förhoppningsvis fördröja underhållsbehovet och bidra
till putsens livslängd. Nackdelen är att utseendet är förändrat, vilket är en
tillståndsfråga enligt Kulturminneslagen. Upplevelsen av stigporten förändras också
såtillvida att den i övrigt enkla sockeln markeras och drar blickarna till sig från det
rika listverket och utsmyckningen som kommer längre upp och brukar inte heller
förekomma på stigportar i trakten. En senare inmålning av blecket är dock ej att
rekommendera, då färgen snart kommer att flagna och se ful ut, eftersom blecken
också fungerar som vattbleck. Församlingen önskade inte heller inmålning utan
tyckte att förändringen kunde accepteras. Metallarbetet i sig är prydligt utfört och
kanterna lämnades omålade.
Punktvisa putslagningar har gjorts på socklar mot väster efter två borttagna rörändar
vid montering av barriärerna. Lagningarna på ca 2 kvcm diam avviker något från
befintlig avfärgning, men åtgärdas lämpligast i samband med ny avfärgning av
socklarna i sin helhet. Socklarnas färg har fläckigheter och skavanker och åtgärdades
ej i denna etapp. Ett urslaget hörn har uppstått på vardera pelare efter
restaureringens avslutande. Dessa putsskador kan åtgärdas vid lämplig säsong för
putsarbeten.
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2011-09-13. Inmonterade kopparbarriärer. Södra pelaren närmast.

2012-05-15. Stigportens västra fasad med inmonterade barriärer.
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2012-05-15. Södra pelaren med inmonterad barriär.

2012-05-15. Södra pelaren med inmonterad barriär.
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2012-07-23. Pågående partiell putslagning av västra fasaderna, södra pelaren med nästan
färdig ytputs.

2012-07-23. Putslagning av norra pelaren mot väster och norr närmast, södra pelaren
med färdig ytputs.
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2012-07-23. Omputsning av norra pelaren mot öster och söder, efter rivning av all puts till
murverk.

2012-07-23. Omputsning av norra pelaren mot öster och söder.
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2012-07-23. Södra pelaren mot öster och norr med färdig ytputs, efter rivning av all puts till
murverk.

2012-07-23. Södra pelarens SV hörn med färdig ytputs.
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2012-07-23. Södra pelaren mot öster före putslagning av skadat krön.

2012-08-28. Stigporten omputsad och avfärgad. Fasad mot öster.
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2012-08-28. Inmonterad barriär på stigportens pelare.

Antikvariska synpunkter
Antikvariska ställningstaganden och diskussioner förekommer löpande i texten.
Kapillärsugande barriärer av koppar (utanför denna entreprenad) monterade i
stommen på stigportarnas pelare och synligt som vattbleck och putsbärare gjordes
utan länsstyrelsens tillstånd (sid. 29). Diskussion kring val av färgtyp på nya
apparatrummets väggar, fastsättning av detsamma på äldre takbjälkar samt eventuell
inbyggnad av rörsystem utanpå vapenhusets norra fasad, se sid. 16-17.

Ombyggnad av läktargolv
Församlingen har själva efter Länsstyrelsens tillstånd byggt om läktargolvet.
Åtgärden omfattas ej av antikvarisk medverkan.
Ändringen har inneburit att en grön heltäckande matta har avlägsnats och befintligt
läktargolv har kompletterats på södra sidan med nya golvbräder. Under mattan och
underliggande masonit var läktargolvet söder om orgeln täckt av råspont av gran.
Övriga befintliga golvytor var av fura. Mattläggningen gjordes troligen 1969 ( årtal på
en av bräderna). De nya golvbräderna kommer från sågen i Klockestrand och är 27
mm tjocka och 88 mm breda, närliggande befintligt furugolv med 22 tjocka och 8889 mm breda bräder. Befintliga åsar utgjordes av kantställd plank, som hyvlades ner
till lämplig höjd vid anslutning av det nya golvet till befintlig golvnivå. På södra sidan
låg balkar av järn under råsponten, troligen som stöd vid tillkomsten av
läktarunderbyggnaden. Golvet har slipats och ytbehandlats med 2-komponentlack,
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lika befintligt golv nere kyrkorummet. En gradäng på norra sidan har försetts med
kontrastmarkering på sättsteg i stället för planstegets framkant.

2011-03-21. Befinlig gradäng och golvytor på norra sidan läktargolvet.

2011-03-21. Gradäng försedd med kontrastmarkering och golvytor på norra sidan
läktargolvet.
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2011-03-21. Frilagt läktargolv på södra sidan, åsar av smidesjärn på mitten.

2011-03-21.Yta av underliggande äldre golv med klippspik på södra sidan om orgeln.
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2011-03-21.Kompletterad golvyta söder om orgeln.

Använda färger/material
Kyrkans korfasad (sid. 25): Putsarbetet gjordes med fabrikstillverkat luftkalkbruk av
fabrikat Weber 142, som kördes ca 10 minuter i planblandare. Avfärgning gjordes
med våtsläckt Gotlandskalk.
Västra stigporten (sid. 29): putsarbeten fabrikstillverkat luftkalkbruk i samtliga
påslag av fabrikat Weber 142. Avfärgning våtsläckt Gotlandskalk.
Smidesräcke till utvändig trappa, sakristia (sid. 22): Wibo rostskyddsgrund och täck.
Nya apparatrummets råspontvägg (sid. 16): vattenbaserad plastfärg Flüggers Aqua
100kulör S 0804 Y30R.
Läktargolv (sid. 36, utan antikvarisk kontroll): ombyggnad, slipning och
ytbehandling med 2-komponentlack.
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