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Inledning
Fuktangripna utrymmen har åtgärdats i Nora kyrka under 2013/14. Entreprenör har
varit Corvara Industri & Skadeservice med lokalkontor i Lunde. Thomas Norberg,
Corvara, har upprättat skadebesiktning av med åtgärdsförslag ("Fuktutredning med
åtgärdsförslag" Vinter/Vår 2013). Snickare har varit Torbjörn Berglund i Nora.
Byggarbeten har skett utan kontakt med antikvarie, eftersom detta ej krävdes enligt
länsstyrelsens tillstånd till saneringen 2013-12-19 dnr. 433-4121-13. Församlingen
har själv genom entreprenören dokumenterat arbetet enligt länsstyrelsens villkor. På
församlingens uppdrag gjordes 2014 05 28 en antikvarisk besiktning av det slutförda
arbetet. Entreprenörens foton under arbetets gång bilägges denna rapport.

Objektbeskrivning

Beskrivning och historik
Nora kyrka är byggd i nyklassicistisk stil med västorn och lanternin, rektangulärt och
rymligt långhus med vitputsade fasader, flackt sadeltak och sakristia i öster. Kyrkan
ligger mitt i ett öppet, svagt kuperatjordbrukslandskap vid Norasundet. På
kyrkotomten som inhägnas av mur och häck står även ett gravkapell byggt 1975-85.
Redan vid mitten av 1700- talet planerade församlingen i Nora att bygga en ny kyrka.
Stifts- och provinsialbyggmästaren Daniel Hagman upprättade ett ritningsförslag
men företaget lades då på is av ekonomiska skäl. År 1802 anlitades byggmästaren
Simon Geting, som varit gesäll hos Daniel Ha.sman. Geting utarbetade två förslag; ett
med torn i öster och ett annat med västtorn. Overintendentsämbetet avslog det av
församlingen önskade förslaget med östtorn, domkapitlet och länsstyrelsen var av
samma åsikt. öIÄ reviderade ritningen, förlängde kyrkorummet i öster och placerade
en sakristia bakom koret efter nyklassicistiskt mönster. Detta förslag ogillades av
församlingen som i stället framhöll Getings ritningsförslag med ett västtorn. Simon
Geting uppförde en rad stora nyklassicistiska kyrkor i länet, oftast med kor i öster och
ingångar på vardera sida om altaret.
Kyrkan byggd år 1804-06 med murar av gråsten och tegel, ersatte en medeltida
kyrkan. Till bruket användes kalk från Gotland. Taket avtäcktes med kyrkspån som
var drygt 80 cm långa. Interiört försågs kyrkan med tunnvalv. Bonden och
ornamentssnickaren Pehr Dahlquist från Nordvik tillverkade ett enkelt träkors med
svepning på altaret, ny predikstol (1910), altarring, altarbarriär och korväggens
dörrar. År 1858 skedde ep stor interiör restaurering då den stora altaruppsatsen och
två kristallkronor tillkom ~ År 1890 kalkströks kyrkan. År 1895 försågs kyrkan med ett
tornur från firman F. W. Tornberg i Stockholm och 1888 monterades nya fönster med
dubbla glas. Till kyrkans hundraårsjubileum fick altarringen en ny röd schaggklädsel
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och två gipsfigurer avlägsnades från altaruppsatsen. 1905 tillkom en ny
altarutsmyckning av den danske konstnären Johan Wilhelm Perz€m, i stället för ett
målat landskap med kors mitt på korväggen som var målat av Olof HäggIund.
Ramverket för den nya altartavlan ritades av stockholmsarkitekten Agi Lindegren och
utfördes av mäster Jacob Lundstedt från Edsele, verksam som finsnickare i flera
kyrkor. Lundstedts far var "bildhuggare" i trä som hade utfört kyrkporten.
År 1909 byttes det uttjänta spåntaket då församlingen valde mellan plåt eller den
exklusivare eterniten. Man valde plåtavtäckning. En ny restaurering diskuterades och
lektorn, senare stadsarkitekten i Härnösand, Albert Thurdin upprättade ett flertal
förslag. Centralvarmluftssystem skulle ersätta de gamla värmeugnarna men ingick
inte i förslaget till ÖIÄ, vilket gjorde att man fick avslag och arbetet påbörjades utan
centralvarmluftssystem. Värmeugnarna orsakade nedsmutsning och en påskyndad
restaurering tjugo år gjordes senare. I altaruppsatsens nischer placerades
apostlaskulpturer föreställande Petrus och Johannes av konstnären Hampe Svanberg
från Nora. En medeltida dopfunt i gotländsk sandsten blev insatt i kyrkan. År 1914
skedde även en exteriör putslagning och omfårgning, en lagning av torntaket vid
lanterninen, ommålning av taket samt förgyllning av tornets vindflöjel. Under
arkitekten D. Frykholm skedde en invändig restaurering 1934-36 då man lade om
golvet och vindsbjälklagen isolerades. Konservering av bland annat altaruppsats och
predikstol utfördes. 1933-36 tillkom nytt orgelverk av Åkerman & Lund, då den
gamla fasaden bibehölls. År 1939 fick kyrkan elektrisk klockringning och två år
senare byggdes en källare för förvaring av likkistor i stället för en jordhåla under
vapenhuset.
År 1956, inför 150-årsjubileet, skedde nästa stora restaurering som omfattade
exteriören genom byggnadsfirman A. Sundquist i Örnsköldsvik. Södra långväggen,
tornet och östra gaveln uppvisade stora putsskador, varför byggmästaren Algot
Svanholm i Kramfors förordade en total nedknackning på dessa väggytor.
Omputsningen gjordes troligen med kc-puts och avfårgning med Aktivan. Även taket,
fönstren, lanterninen och förgyllningarna åtgärdades. Portarnas gamla
kopparbeklädnad ersattes med ny och de delar som kunde tas tillvara återanvändes
på sakristians dörr. Urverket restaurerades och en ansökan om att få ersätta de fyra
svarta urtavlorna med genomlysta transparenta glasurtavlor avslogs. Urtavlorna
förstärktes med aluminiumplåt. Kyrkan genomgick en invändig restaurering 1979-80
av arkitekten B. Månsson då orgelläktaren utökades 3 meter, 6 bänkrader blev
borttagna och läktarunderbyggnaden gjordes. Bänkarna målades om i grått och
grönt. 1992 monterades innanfönster med antikglas och blyinfattning.

2002 gjordes omtäckning av kyrkans samtliga plåttäckta takytor, utom lanterninens
koppartak, med förzinkad falsad järnskivplåt av format 600X1250 mm. Taket
ytbehandlades Pentur Primer och täckmålades två gånger med Pentur Solo. Få
skador på underliggande virke upptäcktes.

Kulturhistorisk status
••

Kyrkan är skyddad enligt Kulturminneslagen kap. 4.
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Atgärder och genomförande

Planerade åtgärder
Fuktskadorna omfattar läktarunderbyggnadens biutrymmen i kyrkans västra del.
Det fanns enligt teknisk konsult fuktproblem i tak, vind, källare och krypgrund
orsakade av dålig ventilation, markfukt och fuktinträngning utifrån genom
ytterväggar. Analys av prov genom Eurofins Pegasuslab AB har påvisat
svampförekomst, ej hussvamp. Vid skadebesiktningen upptäcktes fuktpåverkan vid
läktartrappans vangstycke och uppåt i höjd med orgelläktarplan. I kryputrymmet
förekom fuktighet och svampangrepp närmast kyrktornet, då befintliga ventiler
saknas i denna del av kyrkgrunden. Akuta skador uppträdde främst under städ- och
ljusförråd, där en bärlina har kraftiga rötskador. Viss fukt och mögel fanns även i
gamla kistförvaringen under kyrktornets bottenvåning. Källaren byggdes 1941 i stället
för kistförvaringen i en jordhåla under vapenhuset.
Åtgärder som planerades var att golvet i städförråd och ljusförråd skulle tas upp och
väggar öppnas för en sanering. Rötskador skulle lagas. En inspektionslucka skulle tas
upp i norra skrubben, eventuellt skulle man även lägga in en ventilationskanal.
Kapprummet i norr, wc och förråd under läktartrappan tillkom i samband med
restaureringen 1979-80, efter förslag av arkitekt B. Månsson Östersund.
Mellanväggar byggdes i stående vit brädpanel.

Genomförda åtgärder
Åtgärderna har omfattat kryputrymmet och golvbjälklag samt rötskadade golvbräder
och väggreglar inne i skrubbarna på norra och södra sidan läktarunderbyggnaden
(städförråd resp.ljusförråd). Inga synliga delar i läktarunderbyggnaden har påverkats
annat än en lucka i väggen under klädhängaren i kapprummet på norra sidan, som är
ytbehandlad lika väggen.
Det spontade golvet togs upp i skrubbarna och golvbräderna närmast väggen mot
skrubbarna och markytan under städades upp från organiskt material. Man tog även
bort Gull fiber på avloppsrör inne den frostfria delen i krypgrunden, som ej hade
avsedd effekt utan i stället stoppade upp luftflödet i krypgrunden.
Flest rötskador fanns på norra sidan, där också en bärlina hade gått av. Den lagades
fram till en grundsten, där man gjorde en förstärkning med råspont. Mest
svampangrepp med mögel fanns på södra sidan. Golvbräderna inne i båda
skrubbarna har kasserats och ersatts med våtrumsmatta som är standard. I det
angränsande kapprummet är däremot trägolvet helt bevarat och man lyckades även
bevara brädan närmast dörr jvägg.
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Golvet var troligen delvis från 1934-36. Då skedde en invändig restaurering under
arkitekten D. Frykholm, då golvet lades om och vindsbjälklagen isolerades. Det är
även senare omlagt senare. Under detta golv fanns läkt och gullfiberisolering.
Underst låg det gamla kyrkgolvet av plank bevarat.

140528. Kapprummet utanför norra skrubben/städskrubben. Även brädan närmast väggen, som var
formskuren till dörrfoder och sockeln kunde återanvändas. I kanten på ett par golvbräder syns ett par
knappt märkbara spår av röta.

Det äldsta kyrkgolvet vilade på bärlinor av fyrskäringar som låg på åsar av
rundtimmer på grundsten. Det äldsta kyrkgolvet hade alltså ingen trossbotten. Det
fanns enligt uppgift även skurluckor i det gamla kyrkgolvet.
Skrubbarnas väggskivor och skivtak togs upp. Därinnanför sanerades svampangripna
regelväggar av trä som hade suttit direkt på den putsade stenmuren. Ny rostfri
metallregel monterades på muren som distans emellan mur och och skivvägg. Väggar
och tak i skrubbarna målades invändigt. På golven lades plastmatta, som är standard
i våtrum.
Två inspektionsluckor togs upp i golvet i samband med saneringen. Dessa luckor är
inbyggda och ej synliga där man normalt vistas. Tidigare fanns en befintlig lucka
endast framme vid koret~ Krypgrunden är ojämn och enligt uppgift är det möjligt att
krypa och bitvis åla fram i zig-zag pga.av uppstickande stenar. Ur arbetsmiljö- och
säkerhetssynpunkt gjordes därför två inspektionsluckor, en på vardera södra och
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norra sidan. Dessutom gjordes en lucka i kapprummets vägg för att komma in i
inspektionsutrymmet. Den är inklädd och målad lika väggen.

Avfallshög under skurluckan under kyrkans gamla plankgalv. Foto: Thomas Norberg, Corvala.

Då skadorna har varit relativt begränsade gjordes endast sanering inne i skrubbarna.
Inmontering av avfuktare gjordes ej i detta skede utan man väljer att i stället hålla
uppsikt och försöka förutse framtida fuktutveckling. Ventilationskanal gjordes ej
heller eftersom det inte fanns någon befintlig evakueringskanal till utsidan kyrkan. I
stället för mera omfattande installationer har församlingen knutit till sig en konsult
med kännedom om kyrkan, som ska göra årliga fuktkontroller.
För att inte påverka läktarorgeln hade varje rum varit inplastat och man hade
installerat luftrenare i respektive rum under saneringsarbetet.
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14 OS 28. Kapprummet i läktarunderbyggnaden på norra sidan. Ny lucka i väggen, öppen dörr in till
städskrubben.

14 OS 28. Innan/ör luckan under klädhängare n är en ny inspektionslucka upptagen i golvet på norra
sidan, i utrymme bredvid städskrubben .

••
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Källor

"Fuktutredning med åtgärdsförslag" Vinter jVår 2013, Corvara Industri &
Skadeservice, Thomas Norberg.
Murberget Länsmuseet Västernorrlands arkiv, Topografiska arkivet, Nora kyrka.
Riksantikvarieämbetet: Kyrkobyggnader 1760 -1860, Del 4 (1997).
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Använda material vid återställning , enligt uppgift från TGB Bygg
Reglar/
virke:

I golv, tak och vägg har konstruktionsvirkeIT24 använts.
På utreglade ytterväggar har stålreglar använts.
Som trossbotten har 17mm råspont använts.

Fuktskydd. Som fuktskydd mellan murad/putsad yttervägg och nytt bottenbjälklag har
luftspaltsbildande matta av HD-polyeten använts(typ Platon).
Isolering:

Rockwool i tjocklekar om 45-95mm.
Tjockleken varierar pga. anpassning mot befintliga konstruktioner.

Väggskivor:

13 mm gipsskivor - Norgips

Övergolv:

Golvspånskiva 22mm

Målning/
vägg:

Färg nr: Y0502
Ljusrum har glans 7
Städ har glans 20

Golvmatta: Tarkett Optima 2mm, IQ 3242833
Undertak:

Undertaksskivor vita/släta av märket Hundonit

Med vänlig hälsning

Thomas Norberg
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