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Inledning

Objekt I dnr.
Stigport på Sättna begravningsplats, Sundsvalls kommun.

Länsstyrelsens tillståndsärende
Beslut 2013-01-07 dnr.

433-8288-12.

Beställare
Indal, Sättna, Liden och Holms kyrkliga samfällighet, Sundsvalls kommun.

Beställarens ombud
Arenatum AB, Tommy Olsson, Sundsvall.

Entreprenör
Erik Olsson, Jämtfasad AB.

Arbetsbeskrivning
" Åtgärdsprogram för restaurering av stegport vid Sättna kyrka, Sundsvalls kommun,
Medelpad, Västernorrlands län", Arenatum AB, Tommy Olsson, 2012-10-15, rev.
2012-11-19·

Antikvarie
Murberget Länsmuseet Västernorrland, Bodil Mascher. Länsmuseets Dnr:
253·
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Objektbeskrivning

Beskrivning I Historik
Kyrkomiljö
Sättna socken omnämns redan i sexårsgärden 1314 dvs. ärkestiftets insamling av
skattemedel, som skulle gå till påvestaten. En kyrka i trä byggdes 1651, som lär ha
legat vid nuvarande prästgård. Till gamla kyrkan hörde även en klockstapel. Gamla
kyrkan revs på 1750- talet.
Nuvarande kyrka har rektangulärt långhus med västtorn och ljusa slätputsade
fasader. Det koppartäckta tornet har karnisformad huv med kors. Invändigt har
kyrkan ett tunnvälvt tak och brädgolv. Predikstolen i norr tillverkades 1747 av
Gottlob Rosenberg, Stockholm, som även gjorde altarringen.
Kyrkan som byggdes 1742 hade korsvirkesstomme av trä och tegel, enligt Abraham
Hiilphers, som reste förbi ungefär vid samma tid. Den hade åttkantig plan och
långhuset hade tresidigt avslutat kor och torn i väster med spånklädd huv.
Invigningen av kyrkoherden J. L. Huss skedde först 1748. Byggmästare var Sam
Hasselberg, Stockholm. 1862 reparerades kyrkan.

Kyrkans plan före utvidgningen 1909. Ur Sveriges kyrkor (1939) .
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1909 - 10 förlängdes kyrkan med en fjärdedel i väster. Då byggdes även västtornet i
tegel. Gamla sakristian byggdes om till kor och en ny sakristia tillkom i tegel. På
planen ovan (tryckt 1939) ser man även ett tillbyggt arkiv norr om sakristian.
På 1950- talet skedde nästa stora ombyggnad, då kyrkan fick sitt nuvarande utseende
med tresidig avslutning i öster. 1990 skedde den senaste ut- och invändiga
restaureringen.
Kyrkogården omgärdades tidigare aven kallmurad bogårdsmur, som delvis finns
kvar i öster, söder och norr. Ett svartmålat smides staket uppfört 1951-52 har ersatt
muren i väster. Gravkapellet utanför bogårdsmuren byggdes 1925.
Stigporten
Stigporten framför huvudentr€m i väster är slätputsad och avfårgad gulvit med
bågformigt genombrutet överstycke i förgyllt smide och svartmålade smidesgrindar.
Pelarna är försedda med kontreforer avtäckta med karnissvängda huvar av
kopparplåt. Stommen är gjuten i betong, vilket visar sig i de djupare putsskadorna.
Stigporten blev troligen byggd efter 1910. Under sent 1800-tal fanns en större
stigport i väster innan förlängningen av långhuset tillkom och nytt torn byggdes 1910.

Kulturhistorisk status
Begravningsplatsen skyddas enligt Kulturminneslagen kap. 4 §13.

t
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Atgärder och genomförande
Planerade åtgärder
Nuvarande skick
Puts: Stigportens stomme är gjuten i betong med ett grundningsskikt på ca 12 mm
stark kc-puts. Utanpå kc-putsen sitter en ca 6 mm tunn ytputs av luftkalk, som har en
dålig vidhäftning till den starka grundningen.
Smide: Överliggaren i smide har behov av nya infästningar. Nuvarande sitter fästa
med varmförzinkade skruvar. Smidet har behov av ommålning.
Aktuella åtgärder
Puts: Total nerbilning av all kalkputs på stolparna. Om putsning med ett 15 mm skikt
hydrauliskt kalkbruk motsvarande NHL 2 - Weber 148. Avfärgning med
fabriksblandad kalkfärg av typen Weber cal249 i befintlig kulör.
Smide: Nya infästningar. Smidet ommålas med Pentur Kultur linoljefärg i samband
med demonteringen. Omförgyllning av solen.

Fotografier {"öre restaurering

2013-11-05. Stigportens västra fasad färe puts/agning.
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2013-11-05. Putsskador på norra pelarens kontreforer.

2013-11-05. Putsskador på insidan norra pelaren vid grindens fäste.
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2013-11-05. Putsskador på insidan södra pelaren vid grindens fäste.

2013-11-05. Putsskada under plåtavtäckning, södra pelaren.
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2013-11-05. Stigportens östra fasad före puts/agning.

2014-05-19. Grindens smidesöverstycke före renovering.
t
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2014-05-19. Grindens smidesöverstycke töre renovering.
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Genomförda åtgärder

Under projekteringsskedet 2013 gjorde projektören och antikvarien en besiktning av
stigporten på plats (foton 2013-11-05). I djupare skador som uppstått såg man, att
stommen var gjuten i betong och inte murad med tegel enligt kyrkans
förvaltningsplan. Enligt planerna skulle pelarna omputsas med ett svagare
hydrauliskt bruk, som skulle byggas på i flera skikt för att uppnå hållbarhet. Detta
skulle innebära, att putsen måste bli tjockare än den befintliga. Projektören ombads i
detta läge komma med alternativa förslag, eftersom en tjockare puts skulle medföra
ett förändrat utseende på stigportens pelare, vilket ur antikvarisk synpunkt inte var
önskvärt. Främst skulle förändringen märkas vid anslutningen till de krönande
plåtavtäckningarna.
Fasader
I böljan på augusti bilades all puts av och fasaderna tvättades med högtryckstvätt.
Grundningen gjordes med NHL 5, 0-4 mm från Målarkalk. Ytputs gjordes med
Weber Cal152 Hydrauliskt kalkbruk fin, vilket är likvärdigt. Man ändrade fabrikat
eftersom man hade fått en felaktig bruksleverans. Bruket från Weber fanns
tillgängligt direkt och sämre väderleksförhållanden väntades (Cal152 var föreskrivet i
godkänd bygghandling före ansökan om byte av bruk).
Vid startrnötet 2014 föreslog projektören att använda ett bruk motsvarande NHL 5 i
stället för NHL 2 enligt och avfårga med silikatfårg, för att uppnå en säker
vidhäftning till underlaget, vilket Länsstyrelsens godkände (tjänsteanteckning 201406-11 nr. 8288-2012-8).
Avfårgningen gjordes med Keim Granital silikatfårg i två strykningar i befintlig kulör
dvs. nr. 920:2 enligt Kalkfärg 90. Eftersom arkivangivelser på tidigare kulörer inte
gick att finna togs fårgprover ur Kalkfårg 90 fram på plats i början av juli och
silikatfårg motsvarande provbit beställdes.
Avfårgningen av socklar gjordes med Keim Soldalit i befintlig grå kulör.
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2014-09-09. Omputsning av norra pelaren

2014-09-09. Omputsning av norra sidan norra pelaren
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2014-09-09. Omputsning av insidan norra pelaren.

2014-09-09. Omputsning av insidan södra pelaren.
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2014-10-15. Norra pelaren efter avfärgning.

2014-12-05. Södra pelaren efter avfärgning med vid slutbesiktning.
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Smide
Stigportens överliggare i smide, som tidigare hade bristfålliga fåsten i form av
varmförzinkade skruvar, har fått nya stabila fästplattor utförda av Andersson &
Ågren, Bergsåker. Man har också restaurerat den påkörda grinden med
påkörningsskada. En liggande tvärslå i smide rätades ut och man fick fålla in några
bitar. På två av östra grindens stående smidda ribbor ersattes skadade delar med ca
80 cm nytt smidesjärn som svetsades på vardera ribba. Allt smide var rostskyddat
med mönja före ommålningen, som gjordes med Pentur Kultur linoljefärg i befintlig
svart kulör. Solen grundades med Wibos linoljebaserade Rostskyddsfårg kulör S
0540 Y20R och dubbelförgylles på Widell s verkstad med 23 3/4 karats
transportguld. Fästplattornas synliga delar skulle målas in i fasadkulör med Pentur
Kultur linoljefårg, vilket beslutades i samband med slutbesiktning 2014-12-05. Detta
kommer att ske vid lämplig säsong 2015.

2014-12-05. Restaurerad grind. På 3 och 4 ribban på östra grinden iskarvades ca 80 cm smide .

••
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2014-12-05. Solen efter omförgyllning.

Kulturhistoriska iakttagelser

2014-05-19. Färgskikt på norra pelaren. Underst en starkt rödgul färg, därpå en ljus gröngul, överst
nuvarande ljust gulröda färg.

19

2014-05-19. Färgskikt på norra pelaren. Underst den rädare färgen samt nuvarande gulröda färg.

Avvikelser
Vid omputsningen användes ett starkare hydrauliskt bruk motsvarande NHL 5 i
stället för ett hydrauliskt bruk motsvarande NHL 2 - Weber 148. Detta accepterades
ur antikvarisk synpunkt, eftersom det var viktigare att bevara pelarnas form. Med
NHL 5 kunde man göra en lika tunn puts som befintlig, som samtidigt var hållbar.
Man påförde inte heller något starkare material än vad som redan fanns i stigporten,
som inte var tegelmurad utan visade sig vara gjuten i betong och grundad med starkt
hydrauliskt bruk. Länsstyrelsen godkände att använda ett bruk motsvarande NHL 5
och avfårgning med silikatfårg, för att uppnå en säker vidhäftning till underlaget i
stället för en fabriksblandad kalkfårg av typen Weber cal 249 enligt bygghandling
(tjänsteanteckning 2014-06-11 nr. 8288-2012-8).

21
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KORTFATTAD HISTORIK
Kyrka byggd 1742-48, Kyrkan restaurerades 1862-65 och en genomgripande ombyggnation
genomfordes 1909-10. Aren 1950-52 genomgick kyrkan åter en omfattande restaurering då
den fick nytt ytter- och innertak. Särskilt sevärt är Carl E1mbergs träskulptur av Kristus och
Simon av Cyrene. Kjell Leanders plafondmålning i taket. Dopfunten av David Vretling.
Madonna från 1500-talet samt läktarens bröstning med bilder av de 12 apostlarna. Väster om
kyrkan finns kyrkstallar och sockenmagasin.

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÅLSÄTTNING
Kyrkans stegport uppvisar omfattande puts skador samt en påkömingsskada i den smidda
överliggaren. Stigporten är gjuten i betong varpå lagts ett grundningsskikt om ca 12 mm stark
kc-puts. Uppepå kc-putsen har utfOrts en tunn, ca 6 mm, utputsning med luftkalkbruk. Bruket
har inte fäst tillräckligt mot den underliggande grundningen. Orsaken är att den cementrika
grundningen inte har tillräckligt sug fOr att kunna fästa luftkalken samt att luftkalken har for
få silanbindningar for att erhålla en vidhäftning.
Överliggaren i smide har körts på med någon form av fordon. Smidet behöver riktas och nya
infästningar behöver utfOras. Dagens infästningar är gjorda med varmfOrzinkade skruvar.
Smidet är i behov av ommålning.
Solen har börjat tappa sin skärpa i forgyllningen och bör omforgyllas.
Målsättningen med restaureringsarbetena är
att säkerställa stegporten med total nerhuggning och omputsas med ett hydrauliskt
kalkbruk Weber ca1148. Tjocklek, minst 15 mm.
Överliggare i smide demonteras och riktas. I samband med demontaget rengörs och
ommålas smidet med Pentur Kultur linoljefärg.
Solen forgylls med 23 % karats transportguld.
Nytt system for infästning av smidesöverliggaren i stolarna.

Putsarbeten.
All puts på stolpar nerhugges. Renhuggen yta tvättas och upplagas med ett hydrauliskt
kalkbruk motsvarande NHL2 . När bruket karbonatiserat, utfores avfärgning med våtblandad
kalkfärg typ Weber cal 249 i kulör lika befintlig kulör på kyrkan.

Målningsarbeten
Smide i överliggare rengörs från lös färg. Smidet tvättas innan ommålning med Pentur Kultur
linoljefärg. Tjocklek 60/-l . :

Förgyllning.
ArenatumAB
Månvägen 6
854 68 SUNDSVALL

Tel 060-208 64
Fax 060-209 90
e-post; arenatum@telia.com
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Solen i smidet skall fårgyllas med 23 % karat transportguld.
Sundsvall 2012-10-15

Tommy Olsson

PRELIMINÄR KOSTNADSKALKYL

Kalkylen baseras på fårs lag till åtgärder i samband med restaurering av stegport vid Sättna
kyrka, upprättad av Arenaturn AB, Sundsvall daterad 2012-10-15
Kostnaden baseras på kostnadsläget 2012.
Putsarbeten

50'

Riktning av smide

20'

Förgyllningar.

30'

Målning

20 '

Ställningar

15'

Projektering, upphandling, kontroll

50'

Byggledning, antikvarisk sakkunnig, besiktning

35'

Ofårutsett

15 '

Mervärdesskatt 25 % på 185 '

46 ' ,

SlnVUVL\

294'

Kalkylen bygger på 2012 års priser. För varje år som arbetena dröjer bör ett indextillägg göras
på 4,5 %.

Sundsvall 2012-10-15
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Genomsiktsbild puts.
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Påkörningsskadat smide med infästningar.
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