Trehörningsjö kyrka i Arnäs
Utvändiga och invändiga ombyggnader för
funktionshinderanpassning

Trehörningsjö församling, Örnsköldsviks kommun,
Ångermanland.

Murberget Länsmuseet Västernorrland, Kulturmiljöavdelningen,
rapport 2010: 22, Bodil Mascher
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Inledning
Objekt / dnr.
Trehörningsjö kyrka, Trehörningsjö socken, Örnsköldsviks kommun. Dnr.
2007 / 22.

Länsstyrelsens tillståndsärende
2007-12-14 dnr. 433-16775-07 funktionshinderanpassning. 2009-02-05 dnr.
433-18219-08 pentryenhet under orgelläktaren. 2010-02-15 dnr. 433-10987-09
el-radiatorer, belysningsarmaturer, klädhyllor, komplettering av räcken
funktionshinderramp.

Beställare
Arnäs, Gideå och Trehörningsjö kyrkliga samfällighet.

Beställarens ombud
Inger Sellgren, Arnäs, Gideå och Trehörningsjö kyrkliga samfällighet.

Projektledning
Nordmalings Byggtjänst AB, Sune Lundström.

KA-ansvarig
Peder Sjöström, TM Konsult, Örnsköldsvik.

Entreprenörer
1. Westcon Bygg, Örnsköldsvik.
2. Fönster & Bygg AB Domsjö, Anders Lindgren ue:Renmarks Måleri AB,
Örnsköldsvik, Strömgrens El, Trehörningsjö.

Antikvarie
Bodil Mascher, Murberget Länsmuseet Västernorrland.

Arbetsbeskrivning
Format AB, ark. Birgitta Larsson, Sundsvall, 2007-11-07 och 2008-1201 rev. 2010-02-03.
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Objektbeskrivning
Beskrivning / Historik
Trehörningsjö kyrka från 1800-talets mitt har rektangulärt långhus med höga
väggar, kor i öster och huvudingång i västtornet byggt 1882. Sakristian nära
nordöstra hörnet har separat och senare upptagen ingång från öster. Fasaderna
med brädpanel är sedan 1880-talet reveterade och vitputsade utom på tornet, där
den kraftiga stående panelen är frilagd. Yttertaket är plåttäckt utom på tornet,
som täcks av spån, tidigare var alla takytor spånbelagda. Stommen utgörs av
liggande timmer medan tornets stomme är byggd av stolpverk. Kyrkan vilar på en
grund av tuktad gråsten täckt av gjuten betong på utsidan.
1822 avskildes Trehörningsjö och Gideå från Amäs församling. Kyrkan uppfördes
av sockenborna själva med Gideå kyrka som förebild och invigdes 1836 innan
kyrkan stod färdig. Trehörningsjö kapell kallades kyrkan då. År 1859 samlade kapellförsamlingen kollektmedel för att färdigställa kyrkan och att bygga tornet.
Kyrkobesökare från Kantsjö och Långvattesviken roddes sommartid över
Trehörningsjön, ofta i lövade båtar. Vintertid körde man över isen.
Kyrkobyggnaden är belägen på en höjd nära sjön Trehörningen i ett glesbefolkat
samhälle som länge präglats av jord- och skogsbruk. Läget var tidigare mera
centralt men idag har bebyggelsen växt ut från kyrkomiljön. Gravkapellet från
1950- talet (invigt 1954) och ritat av arkitekten A Björner i Örnsköldsvik i putsad
lättbetong och med högt sittande fönster ligger nordväst om kyrkan. Tidigare
fanns ett litet gravkapell av trä med kistförvaring i källaren. Den stora panelklädda
prästgården i trä ligger norr om kyrkan. 1982 tillkom församlingshemmet.
Trehörningsjö kyrka har liksom Gideå kyrka höga väggarna med små rundbågade
fönster, i Trehömingsjö med något asymmetrisk placering. Fönstersättningen är
något asymmetrisk och mitt på långsidorna, där fönster saknas, har det ev. funnits
ingångar som användes före tornets tillkomst. Nya fönster med nygotisk
spröjsindelning tillkom troligen i samband med reveteringen och tornets
uppbyggnad.
Interiört har kyrkorummet tunnvälvt panelklätt tak, väggarna är klädda med
stående panel målad i ljusgrått och indelade med pilastrar. Inredningens kulörer
är från 1970- talet. Bänkinredningen med blågrå ådring är öppen. Läktaren med
rak barriär genombruten av balustrar, bärs upp av raka marmorerade kolonner
med förgyllda bladkapitäl. Dubbeldörrarna mellan kyrkorum och passage till
vapenhus är målade i ekkulör. ”Färgsättningen i blått och grått med inslag av vitt i
balusterräcken sägs ha rötter i 1800-talet, men kompletteringen med blå bänkar och
gula pardörrar lyfter framför allt fram 1970-talets allmogevurm” (Anders Stjernberg,

2003-06). Den halvrunda altarringens väggar är genombruten och utgörs av
balustrar. Altarmålningen ”Kvinnorna vid graven" från 1910, är en kopia av
altartavlan i Molde målad av Charles Bylander. Målningen flankeras av
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marmorerade pilastrar med trappade kapitäl som bär ett trappat entablement. I
segmentet ovanför altartavlan är "Det nya Jerusalem" återinsatt . Tidigare
altaruppställning var ett enkelt kors på en kulle. Korfönstren har färgat konstglas.
Predikstolen är femsidig med förgylld dekor och symboler i speglarna. Den ersatte
en äldre predikstol från Arnäs kyrka. Predikstolens trappa och ljudtak ritade av
Erik Lundberg tillkom senare. Under taket hänger en försilvrad duva.
Orgelfasaden, senare tillbyggd på sidorna, kommer ursprungligen från 1886 års
orgel. En av kyrkans äldsta textilier är en mässhake av röd sammet kantad med
silvergaloner. Kormattan tillkom 1975 och mönstret »Fiskarna« är komponerat av
Ingrid Södersten. I tornet hänger lillklockan gjuten 1847 hos Nils Petter
Linderberg i Sundsvall. Stora klockan är gjuten hos M & E Ohlssons Klockgjuteri i
Ystad och invigdes 1927.

Restaureringshistorik
1880-1882

Om- och tillbyggnad exteriört och interiört under
ledning av byggmästaren Felix Holmström i Gideå, som
tillverkade predikstol, altarbord, altarring och läktare av F.
Holmström. Ny öppen bänkinredning och nygotiska spröjsverk
tillkommer.

1886

Orgel byggs, eventuellt ingick äldre delar (C. Schuster).

1906

Dragjäm monteras för att stadga långväggarna.

1910

Ny altarmålning ”Kvinnorna vid graven" av C. Bylander ersätter
altarkorset och Lammet med segerfana eller korsstav. Över
Bylanders tavla tillkommer troligen på 1920-talet ytterligare en
tavla av Bylander. Troligen ommålas interiören. På korväggen
målas växtornament med textband. Väggarna målas nedtill
grågröna och upptill ljusgröna, valvet målas grått. Valv och
väggar fältindelas med tunna streck dekormålas med schabloner.
Inredningen målas i vitt och guld med undantag för den
ekfärgade bänkinredningen.

1930

Restaurering exteriört och interiört av arkitekterna Knut
Nordensköld och Einar Lundberg. Troligen ommålas fasaderna
och ytterdörrarna beklädes med spontade breda bräder. Ingång
upptages till sakristian istället för fönster, ny skorsten och
pannrum under sakristian, nytt värmesystem med lågtrycksånga.
Koret utvidgas och interiören målas om. Tavlan "Det nya
Jerusalem" över altartavlan flyttas bakom orgeln, bibelcitaten på
väggen övermålas och tavlan ersättes med en strålsol. Dopaltare
tillkommer. E. Lundberg ritar ny dopfunt, som hugges av Arthur
Sandins Skulptur och Stenhuggeri, Stockholm. Predikstolen
sänks, ny trappa och ljudtak tillkommer. Läktartrapporna byggs
in. Bänkarna moderniseras. Nytt golv läggs.
5
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1954

Fasaden byggs till på sidorna. Nytt orgelverk byggs (E .A
Setterquist & Son Eftr.).

1955

Restaurering ledd av EinarLundberg. Spåntaken på kyrka och
sakristia ersättes med målade plåttak. Koret får två kristallkronor
istället för en. Interiören målas om. Väven tas ner i valvet och ev.
sker värmeisolering av taket. Eluppvärmning tillkommer troligen.

Ca. 1959

Interiöra ombyggnader (AB Arking, Östersund). En av
läktartrapporna ersätts med brudkammare och kapprum.
Arkivrum inreds i källaren under sakristian.

1974-75

(SIFU Måleriteknik, Härnösand). Interiören målas, taket i
gråvitt, väggarna grå, dörr- och fönsteromfattningar i mörkgrått
och bänkarna i blågrått. Dopaltaret tas bort från korets nordöstra
hörn. En korbänkar flyttas från södra till norra sidan, försedd
med 1880-talets vangstycke på predikstolen som bänkskärm.
Konstglas i korfönstren.

1986

Exteriör renovering. Omrevetering och ommålning av fasadema.

1980-talet

Tavlan "Det nya Jerusalem" flyttas tillbaka och hängs ovanför
altartavlan i stället för en strålsol, som flyttas på söder om den.

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

Tillstånd före restaurering / planerade åtgärder

Nuvarande skick
Huvudingången nås via en befintlig trappa i gråsten. Idag finns en provisorisk
ramp i trä på norra sidan av denna blockstenstrappa, som inte motsvarar dagens
krav på lutning och vilplan. Höjdskillnaden från mark till kyrkgolvet inomhus är
ca en meter. Ingången via sakristian i öster har också stor höjdskillnad.

Aktuella ombyggnader
För att öka tillgängligheten för rörelsehindrade och underlätta kisthanteringen ska
församlingen bygga en rullstolsramp i anslutning till kyrkans huvudingång i
västtornet. Målsättningen är att ombyggnaden samtidigt med ökad tillgänglighet
ska behålla sin arkitektoniska karakär. Därför kommer man att behålla
huvudentrén och stentrappan med åtkomst från tre håll och i stället bygga en ny
entré med ramp i långhusets västra fasad vid sidan av nuvarande huvudentré.
Den första rampdelen mot den befintliga huvudingång ska enligt arkitektprogram
få en materialbehandling som överensstämmer med befintlig stentrappa, där
trappans steg anpassas till den anslutande rampens vilplan. Sidan av rampen ska
vara av granit, fullsten alternativt beklädnadssten. Marken byggs på något för att
förkorta rampens längd. Den andra rampen, som ska ges ett lättare uttryck görs i
svartmålat stål med smidesräcken.
Invändigt tas de tre bakersta bänkraderna bort på båda sidor och västra väggens
läktarunderbyggnad dras fram med nya vävklädda väggpartier för ny entré och
pentry under läktartrappan på norra sidan och rwc i fd brudkammare / kapprum
på södra sidan. Västra väggen som byggs om är en sentida regelvägg med gips och
vävbeklädnad. De öppna bänkarna tillverkade på 1880-talet har blå lasering och
mörkare detaljer från 1974 med kraftiga voluter på gavlarna.
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2009-05-27. Tidigare ramp och trappan före ombyggnader.

2009-05-27. Långhusets västra vägg före framflyttning och ombyggnad.
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2009-05-27. Långhusets västra vägg med förråd under läktartrappan före
ombyggnader.

2009-05-27. Långhusets västra vägg före framflyttning och ombyggnad.
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2009-05-27. Långhusets västra vägg före framflyttning och ombyggnad.

2009-05-27. Interiör, el-utrustning inrymd under läktartrappan i norr.
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2009-08-28. Endast på norra sidan finns läktartrappan kvar. Förhall mellan vapenhus
och kyrkorum. 1930 byggdes läktartrapporna in.

2009-05-27. Förhall / vindfång från 1930 mellan vapenhus och kyrkorum. Dörr till
brudkammare, förråd som ska byggas om för rwc.
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Genomförda åtgärder
Utvändiga ombyggnader
Under augusti och september 2009 pågick markarbeten för anläggande av de två
rampdelarnas fundament, som skulle gjutas. Man åtgärdade även den rötskadade
stommen. Utvändigt installeras moderna avloppsrör i befintliga avloppsrör i
samband med grävningsarbeten för gjutning och tjälisolering närmast tornets
norra sida. Befintliga grusgångar och marken runt huvudentréns trappa är belagd
med mörk makadam. Efter tjälisoleringen kompletteras befinlig makadam med
liknande, eftersom den redan fanns på befintliga grusade ytor. Gräsbeväxt yta har
skurits ut, anpassad för den nya rampens form.
Ny entré /ramp
En ny entré har tagits upp på långhusets västra gavelfasad. Porten av massivträ är
utvändigt klädd med liggande profilerad panel och liten fronton över överliggaren
likt kyrkporten. Två rampdelar är byggda efter arbetsbeskrivning; den ena i
betong med granitsarg, den andra som ansluter till nya entrén är i stål och smide.
Betongrampens gångyta utgörs av betongplattor, som gjutits i ett stycke. I
samband med byggmöte 2009-10-15 önskade församlingen göra vissa ändringar i
bygghandlingen avseende ytterligare räckesenheter som fallskydd på rampens
utsida mot trappan, vilket utfördes efter kompletterande bygghandling. Vid
besiktning 2010-09-11 visade det sig även, att entreprenören hade gjutit rampens
bredd smalare än beräknat.

2009-10-01. Betongrampens första utförande före breddning.
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2009-11-09. Ny entré upptagen på långhusets västfasad.

2009-11-09. Ny ramp av stål och smide byggs utmed tornets norra fasad.

Vid ett möte i kyrkan 2009-12-07, där även Länsstyrelse, Stiftet och arkitekt
deltog, diskuterades de nya planerna. Den andra rampdelen av stålkonstruktion
och ny entrédörr var då färdig men den första rampdelen av betong var ej
färdigbyggd. Denna ramp skulle kunna breddas till 1.30 meter med pågjutning av
13
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betong. Arkitekten anlitades för att ta fram utvändigt ritningsunderlag med
anpassning till nya förutsättningar och de diskussioner som fördes (
”Trehörningsjö kyrka. Komplettering och justering av tillståndsansökan gällande
nya ramper och trappa utvändigt” Format 2010-02-03) samt ge förslag på byglar
och dörrtrycken till pentry och den nya entrén mot kyrkorummet. Rampens nya
bredd skulle gjutas under våren 2010. Gjutning utomhus utan inklädnad kan ej
göras vintertid då betongen kan bli skör vid gjutning i frysgrader.
Vid mötet diskuterades även vissa antikvariska påpekanden angående ut- och
invändiga arbeten som framförts vid tidigare byggmöten samt vid slutbesiktning
2010-09-11, eftersom bristerna ännu ej var åtgärdade. Detta gällde nytt
golvmaterial, typ av dörrtrycken, dörrfoder och dörrblad till nya entrén, rwc samt
pentry (se Invändiga arbeten).
Under en ny entreprenör fortsatte byggnadsarbeten med ramp och trappa år 2010
enligt reviderad bygghandling 2010-02-03. Vid mitten av augusti påbörjades
arbete med formvirke för gjutning av rampen.
Eftersom rampens sidor skulle beklädas med 35 mm tjocka fick ett par cm av
yttersta betongplattraden skäras av för att inte sticka ut. Att yttersta plattraden
såg smalare ut uppifrån märktes dock inte, då även innersta plattraden
överlappades något av av kyrkans utbyggda träsockel. Plattraderna är således
symmetriska.

2010-07-27. Rampen före breddning och granitsarg på sidorna, ändring av trappa
(trappsteg mot norr ännu ej återställda).
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2010-09-29. Rampen efterbreddning och försedd med granitsarg på sidorna.

Enligt tidigare planer skulle sargen i granit avslutas 40 mm ovan gångytan på
rampen och komma i samma nivå som plåtsargen på rampen av järnkonstruktion.
Eftersom man senare monterade räcken även på den andra sidan betongrampen
och då rampens översta plan skulle vara tillgängligt även från trappans framsida
enligt bygghandling, fick granitsargen i stället samma nivå som betongrampens
gångyta. Enligt de nya förutsättningarna måste man kunna passera den
ensamstående räckessektionen. Rampens smidesräcke tillverkades av Norbergs
Svets & Smide, Gullänget. Till smidets målning i svart kulör användes som
grundfärg Hempadur, en tvåkomponent polyamidprodukt nr:47140. Som täckfärg
användes Hempathane Topcoat 55210, en tvåkomponent matt
akrylpoluretantäckfärg. Dörröppnare för rörelsehinderade är monterade på
rampen och i nya entréen. Trampskydd placerades osynligt i mellanrummet
mellan rampen och tornets norra fasad under gångytans nivå, eftersom det
uppstod en springa där fasaden inte var rak.
I samband med gjutning av rampernas grund och plintar gjöt församlingen även
en tjälisolerande platta under mark närmast tornets norra sida, där man tidigare
har haft problem vid tjällossningen. Markytan, som nu ligger under stålrampen,
täcktes med återanvänt grus som kompletterades med mörk makadam, eftersom
övriga befintliga grusade ytor utgjordes av samma krossmaterial. Gräsbeväxt yta
har skurits ut, anpassad för den nya rampens form.
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2010-08-31. Påbörjad gjutning för rampens breddning och trappans skadade
nedersta plattform.

2010 09 29. Rampen breddad och trappan under uppbyggnad.
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2010 11 09. Trappsteget återställt.

2010 11 09. Rampens 2 delar och trappan färdigbyggd.
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Trappan
Huvudentrén har en trappa med nedersta steget i betong och är högre mot söder
pga lutande marknivå. Mot norr hamnar plansteget i marknivå. Planstegets
betongyta var ojämn och hade kraftiga frys- och korrosionsskador. Det var också
skadat i kanterna, som har hållits inom en ram av bandjärn senare delvis har
rostat sönder. Trappan skulle enligt arbetsbeskrivning lagas. Under arbetets gång
uppkom förslaget, att även belägga nedersta trappsteget med beklädnadsgranit.
Man förmodade, att nedersta steget utgjordes av gråsten som hade övergjutits
med betong på grund av skador. Detta var dock olämpligt av antikvariska skäl,
eftersom trappan aldrig hade haft ett sjunde nedersta trappsteg. I stället lagades
trappan genom att gjuta på ny betong på nedersta steget med samma form som
originalet och trappsteget skoddes på nytt med bandjärn. Arkivhandlingar från
ATA visar en skiss av trappan från 1930-talets av arkitekten Einar Lundberg.
Trappan har 6 steg inklusive vilplan, som den såg ut då eller om trappan anlades
då, vilket är troligt. Det framgår inte säkert av handlingarna om den anlades på
1930- talet. Inget tyder på annat än att trappan har anlagts med 6 steg av sten. Det
sjunde skulle troligen inte synas utan ligga under mark.
Efter slutbesiktning 2009 stod arbetet stilla fram till första hälften av 2010. På
grund av tidigare misstag år 2009 måste även huvudentréns trappa byggas om
enligt reviderad bygghandling ( ”Trehörningsjö kyrka. Komplettering och
justering av tillståndsansökan gällande nya ramper och trappa utvändigt” Format
2010-02-03). Vid byggmöte 2010-08-03 fick nya entreprenörer mäta upp
granitsten till den nya trappdelen, då fjolårets beställda sten ej räckte till.

2010 11 09. Rampens 2 delar och trappan färdigbyggd. Svart målad järnskoning på
nedersta betongsteget målas grått nästa säsong.
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2010 11 09. Rampens 2 delar och trappan färdigbyggd.

2010 11 09. Rampens 2 delar och trappan färdigbyggd.
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Den nya trappan kragar ut på norra sidan gamla trappan, så att det bildas en
blocktrappa med mycket korta liksidiga ändar och nedersta steget på nya trappan
ligger ett steg högre än gångytan på den betonggjutna nedersta plattan på gamla
trappan.
Rampen hade första gången gjutits ända fram till gamla trappans sättsteg före
gamla trappans vilplan. Man kan betrakta rampens gångyta längst upp som ett
nytt vilplan. Genom betongen på norra sidan ser man att här börjar den nya
trappan, som är ett nytillskott. Man kunde välja att låta den gjutna ytan vara kvar
på norra sidan eller lägga tillbaka det gamla blocksteget. Av estetiska skäl valde
församlingen att återställa trappsteget som tidigare hade legat där, så att den
gamla trappans översta del blir symmetrisk framför kyrkans huvudingång och
behåller sin gamla form med ett kortare blocksteg mot norr och ett mot söder,
vilket också överensstämmer med ritningen. Därefter vidtar förändringarna med
den nya rampens vilplan mot norr, där en ny blocktrappa vidtar. Entreprenören
har upprättat detaljritningar av trappans uppbyggnad under arbetets gång enligt
bygghandling. Rampen försågs med specialtillverkad dörröppnare.
Den nyupptagna porten har försetts med en lyktan London Big 490 från Norlys.
Över huvudentréns port hänger sedan tidigare en liknande lykta.

Rötskador på panel och stomme
Under panelen fanns även rötskador på underliggande virke. Nederst låg en
fyrskäring som i förstone verkade fungera som syllstock men som senare visade
sig ligga utanpå syllen. Man hade i förväg fått information om att ilagningar
förväntades göras med traditionella metoder och fogningar samt fått erbjudande
om vägledning men hade ändå utfört ilagningarna med limträ den första gången,
vilket då ersattes med massivt trä. Vid nästa antikvariska kontroll var enstaka
rötskadade bräder ersatta med likvärdiga och ett rötskadat stycke av
fyrskäringen hade isulats med standardiserade brädbitar, vilket accepterades då
också befintlig konstruktion består av både påspikade spillbräder och fyrskäring,
som utgör regelvirke för den på 1950- talet utbyggda nedersta delen ovanför
sockeln. Fyrskäringen har inte heller någon funktion för draghållfastheten.
Isulningen fäst med rundstav var inte heller traditionell.
Rötskadad panel på tornets nedre del ovanför sockeln skulle lagas enligt
arbetsbeskrivningen. Panel utmed den fuktutsatta norra sidan av tornet var
rötskadad och har bytts ut på den utbyggda nedre delen mot ca 60 likadant
utformade korta panelbräder i samma dimensioner, som målades med linoljefärg
från Engwall & Claessons fabrikat, Beckers ”Tradition”, grundade och
mellanstrukna i kulör NCS 1502 Y. Tredje strykningen görs på plats nästa år). Den
nya panelen är snedskuren och hopfogad likt befintlig panel. Tidigare rötskadad
panel hade legat dikt an mot sockeln utan luftspalt. Man skar därför av ca 1 cm av
den nya panelens nederkant och har lagt papp på ovansidan av den del av sockeln
som döljs av rampen.
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2009-08-13. Grundarbeten utmed tornets norra sida.

2009-08-13. Rötskadat trä i stommen, tornets norra sida.
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2009-09-25. Rötskador på virke bakom utbyggd sockel, vapenhusets norra fasad.
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2009-09-25. Rötskador på virke bakom utbyggd sockel, tornets norra fasad.

2009-10-01. Ilagat trä, tornets norra fasad.
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2009-10-01. Ny grundmålad och gammal rötad panelbräda på Renmarks verkstad.

2009-10-01. Ny panel sågad halvt i halvt likt den gamla.
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2009-10-01. Grundmålade panelbrädor på Renmarks verkstad.

Invändiga ombyggnader

Framflyttad västvägg
Delar av långhusets västra vägg har byggts om med nya framdragna väggar mot
kyrkorummet för att inrymma rwc på södra sidan, pentry och ny entré från
rampen på den norra, enligt arkitektens arbetsbeskrivning. Ytskikt och kulör är
lika befintlig västvägg med tapetdörr till pentry. Gamla taklisten sparas bakom
nybyggnaden, som har försetts med likadan ny taklist. De framflyttade
väggpartierna försågs med fältindelningar enligt arbetsbeskrivning med vissa
undantag (se Avvikelser).
Ny entré och pentry
Den nya entrén från rampen till kyrkorummet har byggts genom förrådet under
läktartrappan i norr. Bakom el-utrustningen på den vägg som skulle demonteras
för att utgöra den nya ingången visade sig en skadad tunn fältindelad målning på
slätpanelen med stiliserad geometrisk växtdekor av meandrar och blad, som
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troligen tillkom vid 1930-talets restaurering. Målningen som hade ett flertal
färgskador, har bevarats och byggts in. Väggarna i den förhall (tidigare förråd) till
kyrkorummet som bildats reglades upp 45 mm, försågs med gipsplattor, som
vävkläddes och målades i samma kulör som befintliga och nybyggda delar av
västväggen i långhuset.
De uppreglade väggarna i passagen fick samma sentida ytskikt som
kyrkorummets västvägg, väggarna vävkläddes och målades i samma kulör.
Kolonnen i ett hörn byggdes in och taket i förrådet sänktes för att dölja kolonnens
kapitäl. El-utrustningen flyttades och byggdes in under läktartrappan med en
vägg, som försågs med två små tapetdörrar. Bakom väggen har en
inspektionslucka ca 50 x 50 cm för va-ledning tagits upp i brädgolvet.
Dörrar inåt mot den nybyggda passagen genom förrådet under läktartrappan har
enligt arbetsbeskrivning gjorts som ramverksdörrar med fyllningar inåt passagen
medan dörrbladet mot kyrkorummet är helt slätt för att smälta in med den
nyuppförda västra väggen med pentry. Dörrbladet mot kyrkorummet hade först
utförts med ”spår” efterliknande speglar, som inte godkändes. Man spacklade då
igen ”spåren” och det släta dörrbladet målades. Vid återupptagen byggetapp hade
målningen spruckit upp och Örnsköldsviks Snickerifabrik täckte dörren med
träfiberskiva, som målades på Renmarks verkstad.
Nya snickerier och dörrar invändigt penselströks med linoljefärg i kulör S 2502
Y, Beckers ”Tradition” från Engwall & Claessons fabrikat. De är grundade och
mellanstrukna, därefter spacklades spikhålen innan den sista strykningen med
linoljefärg.
Armatur i passagen är en klassisk slät munblåst glaskupa av märket Stein El RS
16L som har vitt glas och 31 cm i diameter.
Tapetdörrar till pentryt bredvid nya entrédörren utfördes så att det bildades en
springa mellan dörrarna. Dessa accepterades ej ur antikvarisk synpunkt utan nya
har tillverkats med bättre passning.
Nya entrédörrens trycke är efter arbetsbeskrivning Beslagbodens Design B920 i
aluminium, och handtag på pentryts tapetdörrar är nr 9349 från Beslag Design AB
monterade på samma höjd över golvet.
I entrén monterades nya vägghängda el-radiatorer av märket Adax Neo, som
installerades på samma plats som förutvarande dvs. på vardera sida längst bak i
kyrkan, ute i nya entrén samt i rwc. Radiatorerna platsmålades i bakomvarande
väggkulör.
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2009-05-27. Förråd ombyggs till ny entré från ramp till kyrkorum.
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2009-05-27. Vägg bakom el-utrustning under läktartrappan.

2009-09-25. Nya väggar byggs i förråd / ny entré på norra sidan.

28

29

2009-08-13. Kyrkorummet på norra sidan. 3 bänkrader borttages inför ombyggnad
av västra väggpartiet.

2009-08-28. Väggen drages fram för ny entré på norra sidan samt pentry.
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2009-08-28. Nya väggar byggs på norra sidan.

2009-10-01. Den nya väggen på norra sidan under uppbyggnad.
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2009-10-15. Dörr till ny entré med ”spår” på dörrbladet, dörrfoder görs om.

2009-11-09. Vägg för pentry och entré uppbyggd. Dörrbladet slätt, ändrade dörrfoder.
Fortfarande spalt mellan pentryts tapetdörrar, som senare får byggas nya.
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2010-09-29. Vägg för pentry och entré med nya tapetdörrar och rätt
dörrtrycken/handtag.

2009-08-13. Kyrkorummet på södra sidan. 3 bänkrader borttages inför ombyggnad
av södra väggpartiet och rwc i förhallen.
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2009-10-01. Den nya väggen på södra sidan under uppbyggnad.

2009-09-29. Ny el-radiator vid nya entrén norra sidan. Tröskeln kommer att mörkna
med tiden.
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2009-11-09. Nya entrén(armatur ännu inte inkopplad).

Brudkammare / kapprum / förråd ombyggt till rwc
Rummet är ombyggd till rwc med ny breddad dörröppning. Innermåttet på är 100
cm enligt arbetsbeskrivning och en bredare trädörr med ramverk och fyllningar
likt tidigare dörr har nytillverkats på Örnsköldsviks Snickerifabrik. Dörr bladet
med ramverk och fyllningar har nytillverkats av Örnsköldsviks Snickerifabrik likt
originalet med undantag för breddningen och dörromfattningen.
Entreprenören ville minska dörrfodrens bredd från 10 till 9 cm, med hänvisning
till en golvås, som sträcker sig från norra till södra sidan och löper utmed
brudkammarens västra vägg (nytt rwc) samt bredvidliggande avloppsledning.
Dörren till rwc gjordes lik tidigare dörr till brud-/klädkammare med undantag för
dörrfodren. De var tidigare gerade. Dörrfodren gjordes om 3 ggr med andra
avvikande former. Slutligen modifierades de olikbreda stående fodren och
överliggaren täcker nu över de stående fodren på klassiskt vis. I vapenhus och
förhall förekommer båda typer och även olika bredder och profileringar på
omfattningarna.
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2009-10-15. Olika breda dörrfoder till rwc.

2010-09-29. Färdigbyggt rwc.
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2010-09-29. Färdigbyggt rwc.

2010-11-09. Klädskåp före målning. Flyttbara.
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2010-11-09. Klädskåpen ska även kunna ställas rygg mot rygg
(det vertikala smala fodret är ”ryggsidan”).

Avvikelser
Nytt väggparti längst bak i kyrkorummet samt ny entré:
Den smala horisontella listen mot taket under taklisten enligt skissen kunde
exempelvis ej utföras, då taklisten går i liv med nya väggen och inte innanför.
Taklisten skär över de vertikala hörnfodren, där fodren på ritningen i stället går
upp mot tak.
Golv i passage:
Golvbeläggningen gjordes med plattor av konststen. Detta var en klar avvikelse
från arbetsbeskrivning, där inget står om ändrade ytskikt, vilket kräver
Länsstyrelsens tillstånd. Befintligt brädgolv är äkta material och hade markerat
att även denna byggnadsdel har tillhört kyrkorummet.
Kapphyllor:
Eftersom rullbara kapphyllor enligt godkänd ritning hade alltför stora planmått
för att stå på vardera sidan om ingången i kyrkorummet i vinkeln mot de nya
väggdelarna uppvisades vid byggmöte ett nytt förslag med mindre planmått. Detta
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innebär att varje del har gjorts 55 cm djup och 85 cm bred. I stället har gavlarna
bara en spegel. Man ville även utesluta små väskhyllor på gavlarna och göra
klädhyllornas överkant r ak. Denna utformning var enklare än det första förslaget
och smälter in väl med det nya väggpartiet. Avvikelsen accepterades eftersom även
Länsstyrelsen muntligt godkände förslaget.

Material / produktbeskrivning
Utvändig målning på panel, tornets norra nederdel: Linoljefärg från Engwall &
Claessons fabrikat, Beckers ”Tradition” kulör NCS 1502 Y.
Utvändig målning på ny panelklädd port, västra långhusväggen: Linoljefärg från
Engwall & Claessons fabrikat, Beckers ”Tradition” i platsblandad brun kulör likt
kyrkport.
Målning på rampens smidesräcken: Grundfärg Hempadur, en tvåkomponent
polyamidprodukt nr:47140. Som täckfärg användes Hempathane Topcoat 55210,
en tvåkomponent matt akrylpoluretantäckfärg.
Armaturer
Utvändig lykta London Big 490 från Norlys.
Invändig målning nya snickerier och dörrar nya entrén: Linoljefärg från Engwall
& Claessons fabrikat, Beckers ”Tradition” kulör S 2502 Y.
Nytillverkade klädskåp: Linoljefärg från Engwall & Claessons fabrikat, Beckers
”Tradition” kulör S 2502 Y (samma som ovan).
Invändiga vävklädda väggpartier målades med samma kulör och färgtyp, en
modern väggfärg, som befintliga omgivande vävklädda väggpartier. Färgen bröts
på plats.
Dörrhandtag och trycken invändigt
Dörr mot kyrkorum: Beslagbodens Design B920 i aluminium. Handtag på
pentryts tapetdörrar är nr 9349 från Beslag Design AB.

Källor
Kyrkobyggnader 1760 – 1860 . Del 4, Riksantikvarieämbetet.
Telhammer, Ingrid: Kyrkor och kapell Nolaskogs, Bjästa 1985.
Inventeringar och karaktäriseringar av länets kyrkor 2003-06 utförda av Anders
Stjernberg, ADL Creative AB Sundsvall.
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