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Kyrkomiljön
Sollefteå kyrka är byggd i sten på en låg granitsockel med slätputsade murar
avfärgade i en gulvit kulör med vita listverk och omfattningar. Huvudingången är
genom vapenhuset vid västgaveln. Det finns även en ingång via förstugan från öster.
Ingång till kyrkogården sker genom en klockstapel av bottnisk typ från 1804-06, vars
nedre del utgör en stigport.
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Kyrkan uppfördes under 1200- talet men genomgick under 177o-talet en radikal
förändring då kyrkan blev breddad och tillbyggd åt söder och väster delvis på de
gamla murarna, koret breddades och en sakristia byggdes ut i öster. Resultatet av
ombyggnaden, färdig 1778, blev en rokokokyrka med högt, brutet och valmat tak,
höga rundbågefönster och huvudingång på södra väggen efter ritningar av den
stockholmsutbildade läns- och stiftsbyggmästare Daniel Hagman i Sundsvall. Den
nya sakristian i norr tillkom under Gustaf Hermanssons omfattande restaurering
1900 - 1907 då kyrkan förlängdes med ett tresidigt kor, en stor förhall byggdes vid
västra gaveln och den idag igensatta sydingången tillkom. Inredningen målades i vitt
och guld. Nästa stora förändring skedde 1949-50 då en exteriör och interiör
restaurering gjordes under ledning av arkitekten K. Nordenskjöld. All dekormålning
avlägsnades och man tog fram ursprunglig fårgsättning på altaruppsättning,
altarring, predikstol och läktarbarriär.
Gravkapellet byggdes efter ritningar av Gustaf Hermansson 1927. Ursprungligen var
gravkapellet i ett plan med en likbod på södra gavelfasaden. 1957 utbyggdes källaren
med kylrum efter ark. Georg Rudners ritningar, bänkarna var då placerade utmed
väggarna i kapellet. 1981 ersattes bänkarna med lösa stolar, altarväggen förändrades
och triptyken tillkom. Fortfarande återstår 1920-talsklassicististiska drag i
stramheten, interiörens tandsnitt, dubbelporten till andaktsrummet.

Manual med tangenter av trä klädda med plast. Löstagbart notställ
i avvikande trä.

Beskrivning av orgeln (se Fotobilaga)
Enligt Inventarium över svenska orglar, Härnösands stift, 1990:111 har orgelns
manual Gedackt 8' - Rörflöjt 4' - Spetskvint 22/3' - Principal 2'. Klaviaturomfång
är56 tangenter. Pedalen är bihängd med 27 pedalers omfång. Orgeln har ett
mekaniskt verk med slejflåda.
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Fasadens formgivning är 1960-talsmässig, modern, rak, slät och utan dekor. Orgeln
är i omålat lackat ekträ, delvis eller helt i faner, bänk och fundament i samma
material. Notstället är löstagbart och ramen kring klaviaturet är i avvikande
brunlaserat ädelträ. Tangenter i trä klädda med vit plast resp. svart plast.
Nummertavlans ram i koret är i samma material.
Även orgelns material är tidstypiskt:
1. Två träslag ihopfogade varav ett mörkare (ex. ek/teak förekom).
2."Höga" och "låga" material (trä och plast) är sammansatta.
Historik
Piporgeln tillverkades 1961 av Gustaf Hagströms Orgelverkstad i Härnösand, som då
var en relativt ny orgelverkstad som startade i Härnösand på 1950-talet. Antikvarisktopografiska arkivet (ATA) har inga ritningar av orgeln. I kyrkoarkivet
(Landsarkivet) finns fasader på "Orgel för Sollefteå gravkapell" (om den kom till
utförande) uppritade av Georg Rudners 1959 men fasaden på den är helt olika denna.
Orgeln har tidigare stått i andaktsrummets NV hörn i en öppning mellan ett orgelrum
i gravkapellets förhall enligt en relationsritning över bottenvåningen upprättad av
Bjerkings ingenjörsbyrå 1981-05-14.
Orgeln flyttades sannolikt 1981 till nuvarande läge i andaktsrummets NV hörn.
Öppningen mellan förhall och andaktsrum är idag igensatt i enlighet med Bjerkings
restaureringsförslag för gravkapellet som gjordes1981-09-21 (på förslaget finns
orgeln inritad i det SV hörnet).
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Murberget Länsmuseet Västernorrland, Topografiska arkivet, F:2 Sollefteå kyrka Dnr.
254-1981.
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Kulturhistoriskt värde
Orgeln är som musikintrument inte ovanlig i sitt slag eller märkvärdig
kvalitetsmässigt efter samråd med Niklas Fredriksson, Riksantikvarieämbetet. Ett
visst kulturhistoriskt värde har den som representant för den lokala orgelfirma som
tillverkat den. Församlingen vill göra sig av med orgeln. Rekommendationen är att
församlingen först försöker hitta en ny ägare så att orgeln kan fortsätta att utnyttjas
som musikinstrument. Den kanske kan tas över aven musikskola, församlingshem
eller privatperson? Först bör man i så fall serva orgeln. Att orgeln ej går att spela på
beror troligtvis på att den ej är servad. Orgeln genomgick service senast år 2002.

För Länsmuseet Västernorrland

Bodil Mascher
Antikvarie

KÄLLOR

Inventarium över svenska orglar, Härnösands stift, 1990:111
Niklas Fredriksson, Riksantikvarieämbetet (muntlig källa).

Landsarkivet,

Kyrkoarkiv~t,
,

Härnösand.

Murberget Länsmuseet Västernorrland, Topografiska arkivet
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Sollefteå gravkapell, fotobilaga

2010-03-31.

Orgeln i andaktsrummets NO hörn.
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Klaviatur med tangenter av trä klädda med plast. Löstagbart notställ i avvikande trä.
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Gravkapellets interiör
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Nummertavla i samma material som orgel.

••

