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Inledning
Objekt / dnr.
Stöde begravningskapell, Stöde begravningsplats, Stöde församling, Sundsvalls
kommun. Dnr. 2006 / 36.
Länsstyrelsens tillståndsärende
2006-03-16 dnr. 433-12960-05.
2009-07-23 dnr. 433-6717-09.
Beställare
Stöde församling, Sundsvalls kommun.
Projektledare
David Pettersson, Byggkultur Mittkonsult AB.
Entreprenör
Putsarbeten: Rulles Plattsättning, Patrik Rullander, Sollefteå. Måleriarbeten:
Målartjänst, Stöde. Mattssons Glas, Fränsta.
Antikvarie
Bodil Mascher, Murberget Länsmuseet Västernorrland.
Arbetsbeskrivning
Byggkultur Mittkonsult AB 2009-05-21.

Objektbeskrivning
Beskrivning / Historik
Gravkapellet
I kyrkogårdens sydvästra hörn står gravkapellet byggt 1890. Kapellet i en våning
med kvadratisk plan är byggt i tegel med vita kalkputsade fasader i klassicism och
nygotik. Fasaderna är symmetriska och taket är uppbrutet av spetsiga frontoner i
alla fyra väderstrek och och täckt av svartmålad skivplåt, ingången är en
dubbelport flankerad av pilastrar och tresidig trappa av granit. Kyrkogården
avgränsas i söder och väster av en hög terrass av tuktad gråsten. Nuvarande
murade och vitputsade portstolpar härstammar från 1880- talet och ersatte den
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gamla stegluckan från 1800- talets början. Kyrkogården var tidigare omgärdad av
en stenmur, idag är den avgränsad av en granhäck.
Restaureringshistorik
Omkr. 1890-92: Kapellet uppförs. En byggnadsritning från omkring 1890 visar
ett ”Förslag till bårhus i Stöde” men det är osäkert om allt i detta förslag kom till
utförande. Ritningen med fasader mot öster och norr och sektion mot öster är
gjord med tusch på pappkartong. Den är ej färgsatt och ger ingen vägledning om
kulörer.

LA, Kyrkoarkivet, Stöde församling.
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LA, Kyrkoarkivet, Stöde församling.
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LA, Kyrkoarkivet, Stöde församling.

Huset har en våning med kvadratisk plan och tälttak. Taket har bred takgesims
med karnissvängd och trappad profil. Två rundbågiga dörrar mot öster leder in till
bårhus respektive vedbod, då planen är uppdelad i två likstora rum. Det finns
endast två rundbågiga fönster mot norr (i bårhuset).
En andra förslagsritning till bårhuset är från mars 1890 och signerad Janne
Westin, som troligen gjorde också den första ritningen. Där har bårhuset sadeltak
och ett litet rundbågefönster på östra gaveln.
Uppgifter om gravkapellets tidiga utseende är knapphändiga då
relationshandlingar saknas. I kyrkoarkivet omnämns att bårhus byggs.
Brandförsäkringarna har inga närmare uppgifter men bårhuset finns utmärkt på
planer från 1892 och 1918. Inga äldre fotografier har påträffats hos församlingen
eller hembygdsföreningen. I Nordiska museets arkiv finns inga uppgifter om
gravkapellet i Stöde. Att gravkapellet verkligen nybyggdes vid denna tid visar
räkenskapshandlingar ur kyrkoarkivet omtalar att kyrkokassan 1892 fått
kommunalt stöd till kyrkogårdsutvidgningen och till ”…återstående kostnad för
bårhuset” 500 kr vardera.
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LA, Kyrkoarkivet, Stöde församling.

1935: Ut- och invändiga förändringar planeras med anledning av ombyggnad från
bårhus till begravningskapell. Här ser man taket med uppbrutna takfall och
spetsiga frontoner som det ser ut idag, torn på takets mitt och mindre takkors på
taknockarnas ändar. Ritningarna visar södra, norra och östra fasaderna och
signerades N Källander, stadsarkitekt i Sundsvall mellan 1898 – 1937.
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Om alla detaljer i förslaget kom till utförande är inte säkert, då
relationshandlingar saknas. De visar en öppen planlösning och nya fönster även
mot söder. Exteriört ska enligt arbetsbeskrivningen en ny större port tillverkas för
att ersätta de två separata dörrarna mot öster och ny ytterbro av ”beton” anläggas.
Ny takplåt ska ersätta rostskadade delar och stuprör tillverkas av samma sorts
plåt. All plåt skulle oljas på undersidan och i falsar samt 0ljemålas i två gånger
med blyvittfärg.
Om putsningen av fasaderna står endast följande i handlingarna. På motsvarande
ytor för stuckornamenten är fyllningar inritade mot söder och norr men inga
stuckdetaljer:
”Allt bruk såväl till murning som putsning skall beredas av prima materialier. Bästa kalk skall
användas. Invändigt efterlagas, vattenrives och putsas väggarna samt finputsas taket och förses
med hålkäls taklister. Gördellisten drages med schablon. Fönstersmygarna putsas med avrundade
kanter. Utvändigt efterlagas, vattenrives och putsas väggarna till samma finhetsgrad s0m
nuvarande puts. Den yttre portalen samt fyllningen över densamma putsas enligt detalj.
Fönsterbleck och listbeslag utföres av galv. plåt. Fasaderna kalkfärgas i ton som framdeles
bestämmes med kalkäkta färger i 2 strykningar”.

Arkitekturen tyder på en livligare kolorering än idag (enligt putsanalysen finns en
brungul kulör) men kulörer har inte alls framgått i arkivhandlingar. Invändigt
strävade man tydligen efter att inreda ett andaktsrum, då man på ritningarna ser
ett enda rum med altare, två nya fönster mot söder och en enda port.
Mellanväggen ska rivas, nytt golv, nya golv- och innertakbjälklag ska läggas in,
väggar och tak ska målas och enligt förslaget ska nya innerfönster förses med
antikglas. Troligen installeras även en kamin.

”Ritning till ändring av nuvarande bårhus till begravningskapell” 1935 (ATA).
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967 sker restaurering av exteriör och interiör. Förslag till renovering av
gravkapellet upprättat av ark. Tor Dal på Kommunernas konsultbyrå, Härnösand.
Fasadputsning ska göras enligt förslaget
”ny puts med förenklad fasadartikulering”. ”…. efterlagas, vattenrives och putsas väggarna till
samma finhetsgrad som nuvarande puts. Den yttre portalen samt fyllningen över densamma
putsas enligt detalj.” ”….Fasaderna kalkavfärgas i ton som framledes bestämmes med kalkäkta
färger i 2 strykningar.”

Vad gäller förenkling av fasadartikulering ändras förslaget senare efter
Kulturhistoriska byråns i Stockholm rekommendation. Motivet var, att då
ombyggnaden 1935 utfördes så pass försiktigt, bör befintlig arkitektur bevaras
(brev 27/6 1967, ATA). Kommunernas konsultbyrå ändrar därför förslaget till
omputsning av fasaderna med bibehållande av den ursprungliga
fasadartikuleringen, avfärgning med kalkfärg. (Handling 7/7 1967, ATA) . Vad
gäller kulörer visar fotografier från 1967 och 1974 (Länsmuseet Västernorrlands
bildarkiv) att gravkapellet då var vitputsat eller mycket ljust utan några
markeringar eller lister i avvikande kulör.
Naturstensockeln skulle tas fram(det framgår av handlingen endast att sockeln då
var putsad och grå). Osäkert är om detta gjordes. I Länsmuseets arkiv om Stöde
kyrka finns dock en ej signerad kort handskriven anteckning på ett löst blad
daterad 11-10-67 om att sockeln bör putsas och ”synes aldrig ha varit utan puts”.
Följande åtgärder planeras dessutom:
Ny ytterbro av betong.
Ny dörr av furu med kälade ramstycken och frisade fyllningar, nytt dörrfoder med
listverk.
Byggnaden ska dräneras.
Ny takbeläggning av koppar. Nya ståndplåtar och fotrännor, stuprör med svep i
järnplåt.
De båda fönstren mot väster upptages.
Den gamla gravstenen inmuras mot norr.
Interiört planeras:
Putsning invändigt väggar och tak och taket ska förses med hålkälslister.
Fönster, dörrar, innerväggar och tak målas.
Altare med fond, katafalk och bänkar utföres i ren furu
Befintliga karmar förses med innerbågar med antikglas.
Nya golvbräder med profilerade golvsocklar.
Ny belysningsarmatur uppsättes.
Byggnaden förses med eluppvärmning.
Vid denna restaurering försvinner sannolikt tornet mitt på taket. Torn på takets
mitt och mindre takkors på taknockarnas ändar kan man fortfarande se på
fotografierna från okt. 1967 och 1974 (Länsmuseet Västernorrlands bildarkiv) men
dessa saknas idag. Man ska enligt arbetsbeskrivningen ta upp de båda fönstren
mot väster (på fotot från 1967 ser man att de är igensatta). Dessa fönster fanns ej
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med på ritningen från 1935 men har troligen blivit murade någon gång mellan
1935 -67. I arbetsbeskrivningen står vidare att befintligt plåttak ska bytas ut mot
koppartak.

”Gravkapell i Stöde. Förslag till renovering. Ark. Tor Dal 7 / 7 1967.

1977 Tillbyggnad under jord för katafalkvagn (bygglov, stadsbyggnadskontoret,
Sundsvall). Ingen annan bygglovsansökan finns.
1991/92
Restaurering exteriört och interiört. Gravkapellets fasader ilagas med
kalkcementbruk. Avfärgning med kalkcementfärg. Invändigt målas
väggarna, ny inredning tillkommer (möbler, gångmatta, armatur), en äldre
altarmålning får sitta kvar. En ny automatisk kisthiss installeras. Murare
var Rolf Norbäck, Stöde måleri (Länsmuseets besiktningsprotokoll, H. Ek
93-01-29 dnr. 399/91). Arbetsbeskrivning gjordes troligen av A. Ahlinder
Byggkonsult i Sundsvall 1991-10-30. Endast Af-del finns kvar, inga
relationshandlingar(Länsmuseets arkiv, Kyrkoärenden, dnr. 299/91).
Enligt Ahlinders kostnadsberäkning skulle vad gäller utvändig puts
”utvändig putskomplettering” och ”utvändig kalkmålning” göras för
gravkapell.
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Vad gäller materialval har Ahlinder 1991-02-05 föreslagit ”Gotlandkalk
(våtsläckt kalkpasta)” för andra församlingsbyggnader (prästgård,
församlingshem enl. Länsmuseets arkiv, Kyrkoärenden, dnr. 298/91).
1999 Nya innerdörrar installeras pga. kyla och drag inomhus under
vintern. Fasadputsen har avfärgningsskador (Länsmuseets
besiktningsprotokoll, H. Ek 99-08-18 dnr. 560/97).
2001 Nytt kylaggregat installeras utvändigt intill källardörren. Två
fönsterbågar mot väster ersättes med nya bågar av samma utformning. Vad
gäller fasader har både puts och färgskikt betydande putsskador
(Länsmuseets besiktningsprotokoll H. Ek 01-05-23 dnr. 192/01).

Kyrka
Stöde kyrka är byggd 1757 – 59 av gråsten med vitputsade fasader. Kyrkan har
rektangulärt långhus, tresidigt avslutat i väster och torn med en åttkantig
lanternin i öster. Vapenhus och huvudentré ligger i väster.
Stöde omnämns 1314 som egen församling. Kyrkan föregicks av en medeltida
kyrka, som revs 1757, då den var alltför trång. Kyrkan var 17 ¾ x 10 ¾ alnar
enligt en beskrivning från 1760- talet. Vapenhuset, som var av trä och sakristian
var byggda före 1685 och sakristian hade en välvd källare. Stora delar av
kyrkogårdsmuren revs samtidigt med den gamla kyrkan.
Nuvarande kyrka byggdes under ledning av den tidigare soldaten Olof Romberg i
Leksand, med vapenhus och en sakristia av trä (senare riven). Bondesonen och
snickaren Per Johansson från Skön tillverkade inredningen, tillsammans med
snickare och bönder från församlingen. Altaruppsatsen var utförd 1763 av Carl
Hofverberg och Johan Edler dä. 1881 skedde ombyggnader och utvidgning av
kyrkan under ledning av byggmästaren R.L. Bergström från Refsund, Jämtland.
Då byggdes östtornet. Kyrkans fönster byggdes om och blev rundbågiga och två
fönster togs upp på vardera långhusväggen. En äldre klockstapel från 1600- talet
revs. Åren 1819 –24 revs valven och tunnvalvet av trä byggdes. En övre läktare
revs på 1930- talet. År 1954 skedde en omfattande restaurering. Då byggdes en ny
entré till sakristian genom tornets norra mur med en trappa till tornet. Den gamla
sakristieingången från öster sattes igen. 1975/-76 gjordes invändiga ombyggnader
under ledning av John och Lars Åkerlunds arkitekter, Stockholm. Då tillkom
läktarunderbyggnad med wc och kapprum.

Kulturhistorisk status
Kyrkan och gravkapellet skyddas enligt Kulturminneslagen kap. 4.
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Åtgärder och genomförande

Förutsättningar / tillstånd före restaurering
Skador
Kapellets fasader har puts- och färgskador på alla fasader, särskilt bakom stuprör
nertill på kapellets NO hörn. Putsen är målad med en organisk färg som är alltför
tät. Det finns ett flertal cementhaltiga putslagningar. Det förekommer även
putsskador på gesims i takvinklar mot öster och norr. Över och under det södra
fönstret löper en spricka vertikalt över hela västra muren. Eftersom sprickan går
över ett fönster är det mindre risk för allvarlig spricka på muren. På norra och
västra fasaden finns även gul lav- och algpåväxt, främst på skyddade ställen under
gesimser och i vinklar. Sockeln har en fin gråfärgad handpåslagen spritputs av
hårt kc-bruk överstruken med plastfärg.
Planerade åtgärder 2008-2009
Enligt den första arbetsbeskrivningen 2005-10-21 ingick endast att göra
spricklagningar och smärre lagningar med luftkalkbruk på mindre yta och
avfärgning med Kulturkalkfärg. Skadade listverk skulle kompletteras med
schablon. Fönster dvs. ytterbågars ut- och insida, karmars utsidor skulle
restaureras och ommålas, stuprör justeras (”Gravkapell, Stöde kyrka, Arenatum
AB, 2005-10-21”). Arbetsbeskrivningen ändrades då skadorna hade en större
omfattning än planerat: Fasaderna skulle putslagas med hydrauliskt kalkbruk
anpassat till befintligt hydrauliskt bruk för att spara mera av ursprunglig puts.
Avfärgningen skulle ske med Granital Silikatfärg på grund av tidigare plastfärgade
putsytor. Fönsterrestaurering och restaurering av stuprör skulle ske och
stucktavlorna skulle repareras av erfarna hantverkare (”Åtgärdsprogram, Stöde
kapell, Stöde socken, Sundsvalls kommun”, Byggkultur Mittkonsult AB 2009-0521).
Stucktavlorna
Fasaderna har stuckdekor i form av medaljonger med dekor och text. Mest illa
däran var tavlorna på norra och västra sidorna. Det fanns armering i den västra
gipstavlan, som hade rostat och sprängt loss stora bitar.
Lars Erik Sjögren, Målarcentrum engagerades som konsult för borttagning av
plastfärg, behandling av stucktavlor och sockel (förslag 2008-10-31). Muraren
Tage Söder besiktade tavlorna 2008 och åtog sig att laga 3 av 4 tavlor och göra en
silikonavgjutning / rekonstruktion av den västra gipstavlan som var
söndersprängd av rostiga armeringsjärn.
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Foton före restaurering

2008-05-15. Östra fasaden. Före rengöring.

2008-05-15. Norra delen av östra fasaden före rengöring.
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2008-08-15. Detalj, puts och färgskador på kapellets NO hörn.
Före byte till rörskarv av koppar.

2008-05-15. Skador på takgesims på östra fasaden.
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2008-05-15. Norra fasaden.

2008-05-15. Skador på fönsterkarm och båge, norra fasaden.
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2008-05-15. Skador på rundfönster och lavpåväxt på gesims, norra fasaden.

Skador på takgesims ovanför norra fasadens östra fönster.
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2008-05-15. lavpåväxt, norra fasaden.

2008-05-15. Västra fasaden. Färg- och putsskador på fasad och stuckornament.
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2008-05-15. Vertikal spricka över och under fönster, färgskador västra fasaden.

2008-05-15. Södra fasaden.
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2009-04-27. Norra tavlan.

2009-04-27. Västra tavlan med rostig armering.
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2009-04-27. Rostsprängning i putsmaterial, västra tavlan.

2009-04-27. Södra tavlan.
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Genomförda åtgärder
Fasader
2008 - Rengöring av plastfärg
Rengöring av fasaderna påbörjades 2008-08-20 och omfattade i stort borttagning
av plastfärg. Entreprenören fick stora svårigheter med rengöringen. När man
märkte hur det svagare bruket på flera partier satt löst under färgen och spolades
ut vid blästring, sannolikt för att det förlorat sitt bindemedel, provade man
hetvatten under högtryck 160 Bar utan blästringssand, dvs en mildare rengöring
än föreskriven Josblästring. Detta hjälpte ej, endast på vissa ställen hade färgen
lossnat, bitvis med delar av bruket. Tanken med hetvattentvätt var att plastfärgen
skulle kunna mjukna och lossas med spackel. Med Josblästringen enligt
arbetsbeskrivning lyckades man endast avlägsna ca 1/3 av färgen på framsidan
mot öster. SALA Mineral A 40 som prövades därefter, var alltför finkornigt och
påverkade färgen inte alls. En provyta gjordes även med GL 60 Den var alltför
kraftig och hotade ta med inte bara färg utan också försvagat bruk vid skadorna
och avbröts därför.
De fasadytor som var synliga efter rengöringsförsöken uppvisade partiellt hårda
cementlagningar. Vatteninträngning under det tjocka skalet av plastfärg hade
sannolikt orsakat omfattande skador på underliggande svagare bruk med urlakat
bindemedel. På utsatta ställen som listverk od. fanns gammal spik som
putshållare, med rostsprängning som följd, särskilt på en av stucktavlorna i fasad
(Länsmuseets Minnesanteckningar från besök Stöde gravkapell 2008-08-20).
Rengöringen avbröts i augusti 2008, då plastfärgen fortfarande satt kvar på stora
ytor. Församlingen tog beslutet att göra ny arbetsbeskrivning då skadorna visade
sig vara mer omfattande än man först hade trott.

SALA Mineral A 40.
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2008-08-20. Yta på östra fasaden efter gjorda blästringar med delar av kvarsittande
vit plastfärg och underliggande gul kalkfärg.

2008-08-20. NO hörnet efter gjorda blästringar.
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2008-08-20. Provyta efter blästring med GL 60 som avbröts på NO hörnet.

2008-08-20. NO hörnet under rengöring.
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2008-08-20. NO hörnet efter gjorda blästringar.

2008-08-22. Ett stycke borttagen organisk färg.
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2008-08-22. Södra sidan om porten på östra fasaden med bitvis urlakat bindemedel
som gjort att sanden har runnit iväg under tvättningen.

2008-08-22. Östra fasadens igensatta fönster efter blästring. Tjock plastfärg lossnar
partiellt.
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2008-08-22. Ovanför fönster på norra fasaden efter blästring.

2008-08-22. Del av norra fasaden efter blästring.
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2008-08-22. Fasad mot söder efter blästringar, fortfarande med fastsittande färg.

2008-08-22. Fasad mot väster efter blästringar, fortfarande med fastsittande färg.
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2008-08-22. Hårt sittande bruk (troligen Gullex) på västra sidans NV hörn som ej
påverkats av rengöringen

2009 - Rengöring av fasader
Arbetet med färgborttagning återupptogs våren 2009 efter ny arbetsbeskrivning
av Byggkultur Mittkonsult AB 2009-06-27. Muraren Tage Söder var fortlöpande
teknisk besiktningsman och platschef och projekteringsmöten hölls fortlöpande
på plats. Efter diskussion 2009 03 04 planerades att löst sittande bruk och hårda
cementslamningar, som satt som stora ytliga kakor utanpå ett svagare kalkbruk
skulle bilas bort. Kc-lagningar med bra vidhäftning skulle få sitta kvar. Den
befintliga putsen var ca 25-30 mm med ca 5 mm ytputs.
Redan i april hade stora fasadytor befriats från plastfärg och man kunde även
konstatera att väder och vind hade gjort fasaderna renare under den gångna
vintern.
2009-06-22 besiktades de rengjorda fasaderna. På de oskadda putsytor som
skulle sparas utfördes borttagning av plastfärgen med Keim STS 7M, som efter
rengöringsprov visade sig vara mest effektiv vid jämförelse med Beckers
färgborttagningsmedel. Man hade fått upprepa behandlingen 6 – 7 gånger med
inplastning mellan varven. Därefter tvättades fasaderna med högtryck och
plastfärgskiktet kunde skalas av.
Kvar efter rengöring återstod en mosaik av olika typer av bruk med eller utan
kalkfärg; äldre, sannolikt platsblandat kalkbruk, bitvis stora cementslammade
ytor, som ibland hade god vidhäftning. I andra fall var fasaderna delvis täckta med
gammal kalkfärg; en tidigare ljus gulvit kalkfärg, liksom rester av vit kalkfärg
ibland med god vidhäftning. Färgleverantören hade efter besiktning bedömt att
underlaget var tillräckligt bra för avfärgning med silikatfärgen.
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2009-04-27. Östra fasaden efter den gångna vintern.
Före nerbilning av löst bruk. Kvarsittande ljusgul kalkfärg på putsytor.

2009-03-04. Norra fasaden. Före nerbilning av löst bruk.
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2009-04-27. Västra fasaden. Före nerbilning av löst bruk.

2009-04-27. Östra fasaden. Före nerbilning av löst bruk.
30
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2009-06-22. Norra fasaden efter rengöring och nerbilning av löst sittande bruk.

2009-06-22. Södra fasaden efter rengöring,
färdig för avfärgning efter smärre lagningar.
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2009-06-22. Putsytor bilas ner runt den runda
stuckdekoren, östra fasaden. Putsen i gavelspetsen sitter löst och ska bilas ner.

2009-06-22. Spikskallar utmed takgesimsen upphuggna för rostskyddsbehandling.
Östra fasaden.
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Byggnadshistoriska fynd
Murarna gjorde under rengöringsarbetet några intressanta, främst spåren efter de
tidigare entrédörrarna. På östra fasaden söder och norr om entrén fanns
rundbågar synliga på de frilagda tegelmurarna, troligen efter portgångar in till
bårhus resp. vedbod i den ursprungliga ”bårhusbyggnaden”. Delar av de
rundbågade igensatta öppningarna kunde fotodokumenteras på ytor som skulle
friläggas pga av skador. Kvarlämnade äldre järndetaljer, som gipskrokar som
enligt murarna höll bräderna vid förra omputsningen blev också synlig under
arbete med fasaderna. En djupt liggande krok rostskyddsbehandlades och fick
sitta kvar i omfattningen runt putsdekoren i röstet mot öster.

2009-06-22. Rundbåge synlig efter rengöring på östra fasaden söder om entrén.

2009-06-22. Rundbåge synlig efter rengöring på östra fasaden norr om entrén.
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2009-06-22. Murarna upptäckte i putsdekoren kvarglömda gipskrokar som höll
bräderna vid förra omputsningen. Gavelröstet mot öster.

2009-06-22. Kvarglömd gipskrok.
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Putslagningar
Ur både antikvarisk och teknisk synvinkel ska ett lagningsbruk ha en likartad
sammansättning och ytstruktur som originalet. Eftersom den befintliga putsen på
gravkapellet hade cementinslag, enligt putsanalys även innehållande
portlandscement (en modern cementtyp), skulle en traditionell luftkalk ha haft
dålig eller ingen vidhäftning. Hydrauliskt bruk har använts vid putslagningarna
vilket överensstämmer med nya arbetshandlingar.
Främst på östra (entrésidan) och norra fasaderna med omfattande och djupa
skador krävdes större putslagningar. Enligt arbetsbeskrivning skulle
nedknackning av kc- och bomputs göras men västra och södra fasaderna var
relativt oskadda och putsen hade på större ytor god vidhäftning. Därför gjordes
endast begränsade putslagningar på dessa fasader. Partiellt hårda putsytor med
god vidhäftning, exempelvis Gullexslamningen nertill på NV hörnet fick sitta kvar.
Putslagningar påbörjades sista veckan i juni efter flera veckors torrt och varmt
väder och föregicks av riklig vattning av fasaderna. Schabloner för listdragning
tillverkades. Man gjorde en täckande grund med Maxit 148 både som grund och
stockning. I de djupaste skadorna på östra och norra fasaderna behövdes flera
stockningar. Man har använt torrbruk, som har blandats med vatten enligt
bruksanvisning. Bruket sprutades ej utan bars upp i hinkar. Man använde
murslevar vid påförandet och bruket har trycks till vid sprickor. Även ytputsen
fick en ballast på 3 mm. Anledningen till detta var att den silikatfärgen skulle få
bättre fäste. Till vissa listdragningar användes finbruk – Maxit 152.
Redan 2008 hade man sökt förgäves efter tidigare schabloner för
listdragningarna. Under våren 2009 tillverkades därför nya schabloner märkta
separat för varje fasad eftersom de hade något varierande mått. Församlingen
rekommenderas att spara dessa för ev. framtida bruk.
Fasadytorna mättes upp och ribbades när man kommit i rätt nivå för ytputsen.
Fältindelningen har utförts lika befintliga fasader. Murarna är något olikstora och
den befintliga fältindelningen hade före restaureringen något varierande mått.
Fälten möter därför inte alltid varandra i hörnen efter omputsningen.
Rostig spik har skurits av med rondell ett stycke inne i putsen. Rostiga järndelar,
spikar och ankarjärn som är synliga i fasaden efter rengöring har behandlats med
Beckers Metallprimer i grå kulör. Spikar är ersatta med galvaniserad spik.
Det hårda cementbruket hade rivit med sig tegel, särskilt på NO hörnet, där
skadorna var djupa. NO hörnet är ilagat med ett tiotal tegel, där skadorna var
minst ½ sten djupa.
2009-07-08 var norra fasaden ribbad och putsad och södra fasaden nästan färdig.
Stockningar på södra fasaden pågick. Putsarbetena fick karbonatisera 4 veckor
före avfärgning. Slutbesiktning gjordes 2009-09-21.
Antikvarisk anmärkning fick lagningar av sprickor i sockelputsen, vilket nu är
åtgärdat (se nedan) .
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2009 07 01. Fasadyta till vänster om porten med grundning, två stockningar
och grov ytputs 3 mm (denna yta filtades senare med 1 mm ballast).

2009 07 01. Djupa skador till höger om entrén stockas ut. Ilagat tegel.
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2009-08-20. Östra fasaden th om entrén rengjord och putslagad
före strykning med grundfärgen.

Avfärgning
Efter 4 veckors karbonatisering gjordes avfärgning i början av augusti med Keims
silikatfärg. Eftersom befintlig puts enligt putsanalys bestod av sammansättningar
även med modern cement, skulle kc-färg alternativt silikatfärg ha god vidhäftning
till det befintliga bruket. Men i och med att man har använt plastfärg på
gravkapellet, var endast silikatfärg tänkbar i detta fall, eftersom kc-färg har sämre
vidhäftning på ytor med tidigare plastfärg. Prov före avfärgning med Granital
Grov på fibercementplatta var antikvariskt godkända men grängen framträdde
tydligare fasaden. Ur antikvarisk synpunkt framfördes detta som en nackdel,
eftersom fasaderna tidigare hade varit slätputsade. Detta fick vägas mot att den
nya färgen med grov gräng skulle få en säker vidhäftning till fasaderna, som
tidigare hade varit målade med plastfärg. Yttersta skiktet ströks med Granital i
stället för Granital Grov enligt arbetsbeskrivning för att få en slätare ytstruktur.
Keim Granital är en modern silikatfärg med relativt bra genomsläpplighet och låg
plastinblandning. Gravkapellet avfärgades i befintlig kulör, efter att ett antal
provytor gjorts på södra fasaden. Länsmuseets antikvarie hade 2008 tagit fram
kulörer 92:1 alt. 103:1 (Kalkfärg 90), Jämtfasad som gjorde kyrkobyggnadens
senaste avfärgning kunde bekräfta att kulör 103:1 hade använts då (gravkapellet
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låg kulörmässigt nära kyrkans kalkfärg). Fasaderna målades slutligen med
Granital silikatfärg kulör nr 9197 (KEIM), som enligt leverantören låg närmast
provbrickan kulör 103:1 (Kalkfärg 90).
Fasaderna har genomgått följande behandlingar:
Östra fasaden:
1. Fixering har applicerats på kc-lagningar.
2. Contact Plus Grov.
3. Mellanstrykning med Granital.
4. Mellanstrykning med Granital Grov.
5. Slutstrykning med Granital.
Södra fasaden:
1. Fixering har applicerats på kc-lagningar.
2. Contact Plus Grov.
3. Mellanstrykning med Granital Grov.
4. Slutstrykning med Granital.
Västra fasaden:
1. Fixering har applicerats på kc-lagningar.
2. Contact Plus Grov.
3. Mellanstrykning med Granital Grov.
4. Slutstrykning med Granital.
Norra fasaden:
1. Fixering har applicerats på kc-lagningar.
2. Contact Plus Grov.
3. Mellanstrykning med Granital Grov.
4. Slutstrykning med Granital.
För att få en jämnare sugning, eftersom fasaden delvis bestod av olika typer av
bruk, applicerades fixativ på alla kc-lagningar före grundning med Contact Plus
(Keim). Östra fasaden fick en extra mellanstrykning, då man första gången av
misstag strök Granital i stället för Granital Grov.
På grund av problem med leveranserna av silikatfärgen fortsatte avfärgningarna
etappvis under augusti månad. Avfärgningen med Granital gjordes vått i vått då
två personer arbetade parallellt. Karaktären på färgen är dock mera som en
”målarfärg” än kalkfärg, både till konsistens och vid det praktiska påförandet av
färgen. Färgtypen underlättar även utjämnande av skarvar mellan olika
brukstyper. Fasaden skulle enligt leverantörens anvisning torka minst 12 timmer
efter grundfärgen Contact Plus Grov och slutstrykning med silikatfärgen Granital.
I detta fall dröjde det några dagar mellan.
Några obetydliga ojämnheter i avfärgningen på enstaka smärre ytor tv. om entrén
hade åtgärdats vid efterbesiktning 2009-10-08. Det fanns vid slut/efterbesiktning omålade ställen under putskanter kring solbänkar på relativt
osynliga lägen och knappast estetiskt störande men gör att fukt kan kapillärsugas
upp i murarna. Det kan vid tillfälle rättas till vid lämplig årstid för kalkarbeten.
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Fasadfärg på solbänkar och vattbläck efter bristande intäckning kommer att
åtgärdas av församlingen.

2009-08-06. Grundmålad yta med Contact Plus. Södra fasaden.

2009-08-20. Putsyta efter mellanstrykning med Granital Grov, södra fasaden.
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2009-08-20. Putsyta vid fönster efter mellanstrykning med Granital Grov, södra
fasaden.

2009-09-21. Putsyta på SV hörn efter slutförd avfärgning.
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2009-10-08. Östra fasaden efter slutförd avfärgning (efterbesiktning).
Rörskarvar på stuprör nu monterade.

2009-09-21. Västra fasaden vid slutbesiktning efter slutförd avfärgning (lagningar
sockel ej åtgärdade).
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2009-09-21. Södra fasaden vid slutbesiktning.

Gjuten gipsstuckdekor
Kort historik
Under 1800-talet ansågs att en blandning terpentin / linolja samt efterföljande
linoljefärgsmålning kunde ge ett bra klimat och fuktskydd (Hantverket i gamla
hus; ”Stuck” av Ulf Leijon. Föreläsningsmaterial om äldre puts). Kunskapen fanns
sedan ett par hundra år. Vid konservering av Kina slott på sent 1900-tal gav man
gipsornamenten en utformning som medgav en god vattenavrinning. I dagens
svavelsyrehaltiga miljö har 1800- talets gjutna gipsskulptur blivit deformerad och
hindrat förmågan till vattenavledning.
Linoljebehandlad gips tål exponering längre tid utomhus. Linoljefärgen släpper
igenom ånga men är vattenavvisande. Plastfärger är alltför täta och bildar en
diffusionsspärr. Alkydoljefärg som är uppbyggd av modifierad polyester är ej
lämpliga som fuktskydd. I ett mycket långt perspektiv är inte heller kaseintempera
lämplig på kalkhaltig stuck, eftersom det med tiden kan bildas PH-förändringar
och besvärliga jonladdningsvariationer.
42

43

Korrosion på armeringsmaterial ex.vis rostig spik är ett känt problem i olika sorter
av bruk pga. volymökningen och skadat material bör ersättas.
Stuck som är smutsig och dammig ska ej rengöras med vatten eftersom vatten
transporterar ytsmutsen in i materialet. Särskild rengöringsdeg kan användas. En
äldre rengöringsmetod är att påföra en gröt av risstärkelse och vatten. Då gröten
torkar och krackelerar suger den åt sig gipsytans smuts, som tillsammans med den
torra stärkelsen borstas bort med en korthårig borstpensel.
Genomförda åtgärder
Tavlorna lagades under sommaren 2009 med stuckgips och gjöts i silikonform
under sensommaren. Under arbetets gång gick textplattan den norra tavlan
sönder under demonteringen, eftersom den satt fast på baksidan. Därför har
textplattorna på både västra och norra fasadernas tavlor gjutits om. Samtliga
stucktavlor har målats med linoljefärg med kulör NCS 0502-Y50R. De fick strykas
en tredje gång med denna kulör för att få en gulare anstrykning i enlighet med
omgivande fasadytor. Färgen målades i slutet av september v.39. Vid
efterbesiktning 2009-10-08 syntes mattfläckar. Tavlorna kan behöva ännu en
strykning vilket kan visa sig nästa säsong.

Sockel
Sockeln har målats med Keims silikatfärg Soldalit vilket är en modern typ av
silikatfärg med akrylat – alltså ej den traditionella typen av vattenglas. Denna
färgtyp ansågs ha säkrast vidhäftning till tidigare plastfärg. Eftersom sockeln hade
varit målad med plastfärg skulle en kalkfärg inte få en beständig vidhäftning.
Avfärgningen gjordes i befintlig grå kulör nr. 9582 enligt Keims färgbeteckning.
Den befintliga putsen på sockeln är en fin handpåslagen spritputs av hårt kc-bruk
som har god vidhäftning, målad med grå plastfärg. Därför beslöt man redan 2008
att endast göra putslagningar med handpåslag. Lagningar skulle smälta in med
omgivande spritputsade ytor med hantverksmässig karaktär.
Den spritputsade sockeln tvättades med Målartvätt och sköljes med högtryckstvätt
före putslagningar av smärre skador. Putslagningarna har slagits på för hand efter
antikvariens önskemål. Efter minst 2 veckor målades sockeln 2 ggr med Keim
Soldalit enligt leverantörens anvisningar. Före målningen grundades
putslagningar med Keim Soldalit fixativ.
Ur antikvarisk synvinkel fanns vid slutbesiktning 2009-09-21 vissa brister i
lagningen av sockeln vad gäller ytstrukturen som avvek från omgivande ytor;
lagningsbruket hade en slätare yta och verkade bestå av för lite spritsten.
Lagningarna, tre vertikala på västra fasaden och en på norra, gjordes om
påföljande vecka och godkändes. Lagningarna var ännu något synliga i fasaden, då
färgen ej hade torkat efter sista strykningen.
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2009-09-21. Västra sockeln med tre spricklagningar som senare görs om.

2009-10-08. Västra sockeln med tre omgjorda spricklagningar och färdigstruken
stucktavla.
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2009-10-08. Norra sockeln med omgjord spritputslagning.

Fönster
Ytterfönsterbågar och yttre karmar skulle enligt arbetsbeskrivning ommålas med
linoljefärg i befintlig kulör (brutet vitt). Entreprenaden hade vid antikvarisk
kontroll under arbetets gång vissa brister. Ytterbågarna hade målats endast på
utsidor enligt bygghandling men eftersom de hade målats på plats blev flera
fönster fastmålade. Skinnrynkning, som lätt kan uppstå vid alltför tjockt
påstruken linoljefärg, förekom på vissa ställen. Särskilt södra och norra fasaderna,
som hade mest färgskador var i behov av renovering. Vindsvåningens rundfönster
var i bäst skick.
Församlingens egen personal har utfört fortsatt fönsterrestaurering och åtgärdat
ev. brister. Spruckna rutor på bottenvåningens fönster på södra fasaden närmast
SO hörnet och norrfönster närmast NO hörnet ersattes med nytt glas lika
befintligt av Mattsons Glas. Rötskadade partier i bottenstycken på två
fönsterkarmar skulle församlingen byta ut mot likvärdigt virke före ommålning,
som kan ske 2010. Bättringar av fönster bör göras under försommaren då
luftfuktigheten är lägst och i lämpligt väder. Augusti månad brukar vara senaste
månaden för målning med linoljefärg men då ska förutsättningarna vara optimala.
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2009-08-20. Fönsterkarm södra sidan närmast SV hörnet med rötskadat trä som ska
lagas.

Trappa
Betongtrappan har några kantstötta steg. Betongen med mycket grov ballast, ca 0
– 0,7 mm är flerfärgad, främst med stora svarta korn. Skadorna har ilagats med
vanligt A-bruk och tillsatt ojämn ballast för att likna originalet. Därefter har
betongen slipats likt befintliga ytor.

2009-08-06. Trappan före lagning.
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2009-09-21. Trappan lagad med A-bruk.

2009-09-21. Ilagad betongyta.

Takavvattning
Stuprörsstiften har justerats så att de lutar från fasaden. Förlängda rörskarvar
med sil till dagvattenledning har tillverkats i samma material som stuprör. Vid
antikvarisk efterbesiktning 2009-10-08 har stuprör har vänts med skarvar utåt
enligt handlingar. Glipande fals på sockelbeslag i NO hörn har åtgärdats. Dåligt
rengjorda fönsterbleck kommer att åtgärdas av församlingen.
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2009-09-21. Glipande fals på vattenlist, NO hörnet. Slutförd avfärgning.

2009-10-08. Åtgärdad fals NO hörnet. Slutförd avfärgning. Stuprör försett med
förlängd rörskarv av koppar.
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Antikvarisk diskussion kring restaureringen
Eftersom alltför osäkra uppgifter om tidigare utseende och kulörer fanns kvar och
relationshandlingar saknas var det svårt att jämföra byggnadens exteriör förr och
nu inför restaureringen. Vad gäller ändringar till en ev. tidigare kulör är det ur
kulturhistorisk synpunkt av vikt att gravkapellet smälter in i nuvarande
kyrkomiljö som den ser ut idag. Att behandla gravkapell som en enskild solitär
från en svunnen tid är ej önskvärt; troligen fanns också en helhetstanke med
redan från början, då kapellet är putsat liksom kyrkan och byggt i tegel liksom
kyrkan har stenstomme (natursten). De har troligen också haft samma kulör.
Enhet i kyrkomiljön är en arkitekturhistorisk idé som funnits redan från 1900talets början. Förändringar av ytskikt eller kulörer på sådana vis kräver även nya
arbetshandlingar för nytt tillstånd från Länsstyrelsen.
Kapellet har idag stora likheter med det utseende kapellet fick vid arkitekt
Källanders (f. 1867) restaurering 1935, då bårhuset förändras till gravkapell
(ritning sid. 9). Då ser man fasaderna som idag med spetsiga gavlar åt alla fyra
sidor nästan som om kapellet hade fått korsplan, uppbrutna takfall och dessutom
nu borttagna takdetaljer; en smal och spetsig lanternin samt kors i varje riktning.
Diskussioner kring förändringar, hur restaureringen tidsmässigt skulle gestaltas
och ev. ändring av fasadkulör fastnade i brist på belägg för tidigare utseende.
Förslag fanns att åter rekonstruera de borttagna takdetaljerna. Takkorsen kunde
ej återfinnas på vinden. Det ursprungliga kapellets utseende på 1890-talet är
osäkert, eftersom endast förslagsritningar finns bevarade. Färgundersökning har
visat tidsmässig ordningsföljd men det har ej kunnat fastställas fasadens utseende
vid olika tider. Ombyggnader har skett då exempelvis fönster har tillkommit eller
satts igen utan att arkivmaterialet ger upplysning om hur en viss fasadkulör har
hört samman med den övriga fasadens utseende vid samma tid.
Församlingen har valt att behålla gravkapellet som det i huvudsak sett ut sedan
1935, i linje med 1967 års målsättning. I arkivmaterialet framgår att man inför
restaureringen 1967 ville bevara byggnadens exteriör, eftersom den tidigare
restaureringen 1935 hade gjorts så pass försiktigt. Detta skulle kunna antyda att
kapellet även tidigare hade fått denna skepnad.
Stöde gravkapell och kyrkogårdsarkitekturen
De tidigaste ritningarna visar ett enkelt bårhus som det kunde se ut på
landsbygden med kvadratisk plan och tälttak eller som på en annan ritning med
sadeltak. Det är inte heller säkert att byggnaden kom till utförande eller byggdes
likt förslagen. Det är troligt att övergången från bårhus till gravkapell skulle
markeras och Natanael Källander, stadsarkitekt i Sundsvall mellan 1898 – 1937
anlitades för uppdraget. Källander hade ritat en del byggnader i Sundsvall, främst
Betlehemskyrkan men även en tillbyggnad i Örnsköldsvik. Han använde sig av
historiska stilar och kapellet i Stöde, som ritades i slutet av hans bana, fick en
äldre nygotisk stildräkt. Redan 1877 hade Hugo Zettervall på
Överintendentämbetet skrivit ”Allmänna anvisningar för kyrkobyggnader”.
Runda, polygonala planer eller grekiska korsplaner rekommenderades för
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gravkapell. Under de första decennierna av 1900- talet byggdes kapellen ofta i en
historisk stil eller blandstil. Tyskland var en av förebilderna inom
kyrkogårdsarkitekturen. Arkitekterna hämtade inspiration från exempelvis
medeltid och barock. Även klassicerande gravkapell med tempelportik,
rektangulär plan och ljusa kyrkorum ritades. Fortfarande in på 1930-talet lånades
former från gångna århundraden. Funktionalismen började kunna märkas i
förenklade former och mera återhållsamma uttryck. Men funktionalismen
introducerades i Sverige först 1930 (Stockholmsutställningen) och fick inte
överallt genomslag direkt utan tillämpades först av de mest moderna och radikala.
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