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Inledning
Län sstyrelsen i Väst ernorrlands läns beviljade Borgsjö
past orat
til lst ån d
t ill
montering
av
blyinfattade
glasmosaikfönster och omkläd nad av altarringen 1997-0808 (länsstyrelsens dnr 225-6935-97) . 1997-10-27 erhöll
past orat et också tillstå nd till vissa omby~gnadsarbeten med
anledning av kisthanteringen i källarvaningen (dnr 2254434-97) . 1998-10-07 ringde fastighetsutskottets ordförande Lenna rt Solander upp länsmuseet och meddelade
att arbetet redan påbörj at s, bl a uppsågningen av golvet.
Kyrkan besöktes därför av undertecknad 1998-10-09 för
•
antikvarisk ko ntrol l. Arbetena besiktigades sedan 1999-0128, då arbetet godkändes ur antikvarisk synpunkt
(lä nsm useets dn r 0 550/97) .
För fö nsterarbetet krävde inte länsst yrelsen antikvarisk
ko ntroll , me n det har av praktiska skä l ändå avrapporterats
här.
För den antikvari ska m edverkan svara de t ill en börja n
ant ikvarie Torbj örn Svaan vi d länsmuseet. Vid dennes
tjän stl edighet
höst en
199 8
övertogs
arbetet
av
und ertecknad, som också sva rat för samma nstä llninge n av
rapp orten .
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Bakgrund
Kyrkan uppfördes under åren 1933-34 och invigdes året
därpå. Vem som ritat byggnaden är inte känt, men kan
möjligen vara den sundsvallsbaserade arkitekten Per
Österlund, vilken ritade klockstapeln som uppfördes 1931 på
den redan befintliga kyrkogården . Föreningen Myrorna i Alby
hade en väsentlig del i arbetet med kyrkan och svarade bl a
för inköp av altartavlan - som utfördes av Olle Hj ortzberg orgeln, ett antependium, ett predikstolshänge, en bårmatta .
kyrkklockan och silver. 1945 överlämnade föreningen också
en mässkrud till församli ngen.
Sam ma fö re ning tog 1994 genom en skrivelse till kyrkorådet
i Borgsjö församling ini tiativ till att medel ur makarna
Lagergrens fon d sk ulle användas till glasmosaiker i fönstren
på ömse sidor i koret. 1996 föreslog man också att
altarringen sk ulle kläs om med ett tyg i rosa kulör efter
Hj ortzbergs intentioner. Ursprungst yget , som va lts efter
konstnäre ns anvisningar, hade nämligen några år tidigare
byt t s ut mot et t i en mörkt röd kulör. 1997 ansökte så
försam lin gen om ti llstå nd hos länsstyrelsen till nämn da
åt gä rde r .
Samma år sökte församlingen också til lstå nd t ill ombyggnad
av käl laren und er kyrkan.
Käll aren
av m urad
bet ongh ålsten - använd es t idigare för klst fö rvaring , men
hade und er de sista decenn ierna ersatts av ett särskilt
ky lrum i en mindre byggnad utanför ky rkogå rden norr om
kyrka n. på grund av att transporten av kisto rna fra m till
ky rkobygg naden upplevts som besvär lig, särskilt vi ntertid,
ville nu fö rsa mlingen åte r ta källa ren i besittning för dess
ursprungli ga ändamål. Den ursprungliga trappan ned till
källa ren va r dock bra nt och täcktes av två d örrblad. som
också utgjorde tra pploppets tak. För att underlätta
kist han teri ngen ville man nu bygga om trappan och ersätta
dörrparet med en öve rbygg nad samt installera en invändig
hiss med va rs hj älp kistorna skulle kunna lyftas direkt upp i
kyrkorummet. l syfte att minska överbyggnadens storlek
skulle den nya trappan komma att bli brantare än den
ursprungliga. Detta skulle dock spela mindre roll då man ju
avsåg att hantera kistorna med hjälp av hissanordningen .
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Utförda åtgärder
Om- och tillbyggnadsarbetet, som utfördes av Christer
t.öqd ahl och Erik Lundgren vid Lögdahls Bygg och Trä AB i
Änge, påbörjades under sommaren 1998.
Ätgärden om fat ta de nya väggar, som murades i det
befintliga trapphuset, vi lket sedan putsades och må lades.
Den mu rade väggen höjd es med ca 60 cm och försågs m ed
en öve rby ggnad av t rä , som kläddes med stenskivor och
m ålades lika reste n av ky rka n. Den nya t ill bygg nade n
försågs m ed ett t ak av sadeityp, som täcktes med fa lsad
plåt, och en ny, brantare trappa. Den försågs också med en
låsba r dörr om 80 x 200 cm . Grunden run t trapphuset
grävdes ur och tätades med matta .
Enligt länsstyrelsens beslut skulle taktäckningen på
tillbyggnaden utföras på samma sätt som på kyrkan i övrigt,
vilken är försedd med en skivtäckning av stora plåtar, där
hakfalsarna är förskjutna halva plåtlängden . p g a
tillbygg nadens lilla format var det dock int e möjligt att
utf öra av täckningen i enlighet med beslu te t , dvs med
förskjutna hakfal sar. Istället försågs taket med plåtar, som
foga des samman en bart med stå ndfa lsar.
Källarutry m met försågs med en fr istående hiss av modell
Hym o SXX 15- 29 av enge lskt fa brikat. Dess lyftbord är ca l
x 2,4 m sto rt. Källare n försågs också m ed et t kyla gg rega t,
som fly tta des från det förra bårhuset.
Ett lit et stycke söder om ko rmitten sågades en lucka av
de ux bat t anttyp upp i det lackade brädgolvet, vilket
bibehölls . Tack vare att den uppfällda luckan utgör fallskydd
när båren hissas upp behövs ej det räcke av hamprep och
stolpar som först förslagits .
Vidare försågs både det södra och det norra fönstret i koret
m ed blyinfattade glasmosaikfönster med spetsbågemotiv i
mörkt blå tt, t urkosblått, rött, grönt och vitt. Änge
glasmästeri tillverkade fö nstren efter utform ning av Lennart
Solande r. Slutligen kläddes altarringen om en ligt förs laget .
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Fotografier

Kapellet fr~n syd6st 1998-10-09. T. v. den ännu ej monterade plfJtavtJCkn ingen för den
nya tillbyggnaden. PI3tarna kunde ej sammanfogas i enlighet med UinsstyreJsens beslut
p g a takets Iii/a format. Film 98SF· 186 .
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Den nya tillbyggnaden 1998 -10·09. P/fJ tavtäckningen hdr snnu ej mo nterats.
Film 98SF-186.
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Den nya hissen i kal/aren. Film 98 SF - 188.
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Den nya kistbJren I uppfäflt liJge. Luckorna fungerar som fal/skydd. MetallbJgama syftar
till att luckorna skall (jppnas och stängas i rätt ordning. Film 98 SF-188.

Ett av korf()nstren med den nya glasmosaiken. Film 98 SF - 186.
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