Marviksgrunnans fiskekapell
Restaurering av fasader, tak och fönster
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Inledning

Objekt / dnr.
Marviksgrunnans kapell, Kramfors kommun. Kapellet står på Nätra kommuns mark i
Örnsköldsviks kommun. Länsmuseets dnr. 2009 / 180.
Länsstyrelsens tillståndsärende
Beslut 2009-06-09 dnr. 433-6817-09.
Beställare
Marviksgrunnans kapellag, Ullånger-Vibyggerå kyrkliga samfällighet.
Beställarens ombud
Lennart Wiberg, Ullånger-Vibyggerå kyrkliga samfällighet, Prästbacken 2, 870 33
Docksta.
Projektledare
Rickard Isaksson, Härnösands Stift.
Entreprenör
Marviksgrunnans kapellag.
Arbetsbeskrivning
Härnösands Stift, stiftsantikvarie Rickard Isaksson, 2009-05-28 rev. 2009-06-01.
Protokoll planeringsmöte 2010-06-09, Rickard Isaksson.
Antikvarie
Murberget Länsmuseet Västernorrland, Bodil Mascher.
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Objektbeskrivning

Beskrivning / Historik
Marviksgrunnans kapell
Kapellet har ett högt läge ovanför den övriga fiskebebyggelsen, vilket är typiskt för de
norrländska fiskekapellen. Kapellet med sin vitmålade panelbeklädnad avskiljer sig
tydligt från övriga idag rödfärgade hus. Kapellet vilar på en grund av natursten och
sadeltaket är avtäckt med tjärat kyrkspån. Fönstren är höga och rundbågade och
sitter på södra och östra fasaden mot koret. Ingången genom en gammal
ramverksdörr med speglar är centralt på västra gavelväggen. Kapellet har ingen
separat klockstapel utan en hög klockbock fäst i västra väggen med klockan hängande
under en liten spåntäckt huv med spira längst upp.
Invändigt är väggar och tak klädda med vitmålade träfiberplattor. Kapellet saknar
innertak har mycket fina inventarier, predikstol i renässansstil skuren i ek. Den sägs
komma från ett slottskapell i Uppland samt medeltida träskulpturer.
Abraham Hülphers som genomreste Norrland 1758 och utgav den ångermanländska
delen av sin resedagbok 1780, berättar att på ”Marviks grunds Kronofiske”
”.….hafwa förr flere främmande idkat fiske, men samma hamn är nu på 50 år uplåten til
Hernösands Stad. 1771 upbygdes der Capell af Gefle Fiskerskap, hwarest också 2
predikningar hållas om Sommaren”.
Kapellbyggnaden var ursprungligen en enkel ryggåsstuga med barlagda
liggtimmerväggar. Den utvändiga panelen tillkom någon gång omkring 1905 enligt
muntliga uppgifter från äldre öbor (Birgitta Wedin 2004-10-22). Dessförinnan stod
timmerväggarna kala ut- och invändigt. Till en början slog man på en stående panel.
Därefter kläddes fasaderna med nuvarande dubbelfasspontade panel från Salsåkers
sågverk.
Invändigt spände man papp och målade på väggar och tak. Målaren Söderlind från
Västmarkom lär enligt uppgift ha dekormålat den uppspända pappen (Birgitta Wedin
2004-10-22).
1945 spikades masonite utanpå de pappspända väggarna, som sedan målades.
Troligen i början av 1940- talet hade spännpappen blivit fuktskadad och ful. Fiskaren
Arthur Sjödin fick uppdraget att reparera kapellet på lediga stunder. Han lösgjorde
brädpannån med målningen av apostlarna. Sedan sattes målningen tillbaka på sin
plats på väggen, som då var klädd med masonite (Birgitta Wedin 2004-10-22).
I kapellet förvarades, vilket var brukligt, också fiskeredskapen under vintern.
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1971 restaurerades kapellet.
Kapellet försågs med fönsterluckor på vintrarna när befolkningen flyttade till
fastlandet. och med hjälp av fönsterluckorna och kapellets helgd hoppades fiskarna
att eventuella tjuvar skulle avskräckas.
Marviksgrunnans fiskeläge
Ulvön består egentligen av två öar, Ulvön och Ytterön. Marviksgrunnan ligger på
Ytterön på södra Ulvön. Där öarna skiljs åt av ett sund ligger Ulvöns huvudort,
Ulvöhamn. På norra Ulvön finns två fiskelägen: Ulvöhamn och nordligast Sandviken.
Jämfört med andra fiskelägen har bebyggelsen i Grunnan en friare placering. Det
säsongmässiga boendet samt avsaknaden av större husdjur gjorde att man inte
delade in tomterna så tydligt med staket. Någon riktig väg finns inte heller.
I Marviksgrunnan bodde man endast under fiskesäsongen. Idag används fiskeläget
periodvis av sommarboende. Rune Nordins sjöbod ligger på ”Delningshälla”, den
klipphäll där fiskarna brukade dela på dagsfångsten. En annan klipphäll kallades
”Funderingshälla”, där fiskarna ofta samlades för överläggningar om nästa dags
arbete. Nils-Arvid Bergströms fiskebod ett stycke därifrån härstammar från 1700talet.

2011-09-28. Marviksgrunnans hamn.
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2011-09-28. Marviksgrunnans kapell på en höjdrygg ovanför kokhusen..

Fiskekapellen längs norrlandskusten
Enligt vår äldsta hamnordning från år 1450 var det förenat med bötesstraff om man
inte besökte söndagens gudstjänst. Fiskarna måste enligt Hamnrätten från år 1669
delta i sockenkyrkans gudstjänster såvida inte en präst kunde ge sig ut till
fiskarbefolkningen. Då det i Sverige redan från senmedeltid rådde en sträng
kyrkoplikt byggde fiskarbefolkningen kapell ute på större fiskelägen. En präst från
fastlandet kom ut för att förrätta gudstjänst. Kapellen tillkom mellan 1600- talets
början och 1800- talets slut. Fiskarkapellen har ett relativt likartat utseende: en enkel
rektangulär plan och stomme i liggande timmer. Senare fick kapellen panelbeklädnad
och taken kunde avtäckas med plåt eller tegel, invändigt tillkom ofta ett vindfång,
ibland innertak och pärlspontbeklädnad. De har alla sin speciella bakgrund och
historia och beträffande kapellens interiörer förekommer en stor variation. De flesta
och mest intressanta av de norrländska fiskekapellen finns i Ångermanland.

Fiskelägena längs norrlandskusten
Fiske utmed norrlandskusten har genom århundrande bedrivits både som fjärrfiske
och av bofasta bönder. Redan år 1557 beviljade Gustav Vasa Gävle fiskerskap
ensamrätten till fisket efter norrlandskusten mot betalningen av en tunna strömming
i skatt mot tidigare var femtonde tunna. Borgare från andra mellansvenska städer
som exempelvis Uppsala, Enköping, Strängnäs och Norrtälje bedrev fjärrfiske.
Fjärrfiskarna anses ha utnyttjat den yttre skärgårdens fiskelägen.”Gävlefiskare”
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kallades de fiskande borgare som redan från 1500- talets mitt fick rätten till fiske
utmed norrlandskusten. De seglade upp i små ofta gemensamt ägda lastskutor, haxar,
med familjer, fiskedrängar och boskap under fiskesäsongen. Det förekom att de även
medförde handelsvaror under 1600- 1700- talen trots att näringsfrihet ännu inte
införts. Sin största omfattning hade fjärrfisket under 1600-/1700- talen.
Gävlefisket avtog under under 1800- talet. Befolkningskaraktären ändrades då ofta
och antalet sommarfiskande bönder från närliggande socknar ökade. Många blev så
småningom permanent boende fiskebönder (Alexis 1983, Telhammer 1991). I en
fiskelängd från 1613 omnämns sju gävlefiskare på Ulvön och år 1737 vet man att
antalet hade ökat till 27 gävlefiskare.
De bofasta bönderna i byarna kunde säsongsvis använda det kustnära fisket som
komplement till jordbruket. Fiskeläget ägdes oftast samfällt av byns bönder. Man
hade även fäbodar vid kusten där det fanns goda möjligheter till bete vid stränderna.
Marviksgrunnans fiskeläge har en gång varit ett fiskeläge kombinerat med fäbod,
vilket ibland förekom. Byn Barsta i Nordingrå var exempelvis ursprungligen en fäbod
under prästbostället. När bönderna med industrialiseringen fick en större marknad
för sina jordbruksprodukter minskade komplementfisket för många.
Bebyggelsen ändrade karaktär från sent 1800-tal och närheten till sågverksdistrikten
gjorde att nya fasadmaterial, hyvlade paneler och ljus linoljefärg blev vanliga. När
fiskenäringen upphörde byggdes på många ställen kokhusen om till sommarstugor.
Ulvöhamn på norra Ulvön är ett exempel på ett fiskeläge som utvecklats i en mera
urban inriktning.
Kokhus och sjöbodar
Bebyggelsen i fiskelägena vid norrlandskusten formade sig med sjöbodar mot vattnet,
där fisken och fiskeutrustningen förvarades. Bakom bodarna fanns kokhus och
senare små stugor, senare ofta påbyggda. Kokhusen hade i äldre tid en eldstad i ett
hörn, som under äldre tid var murad av gråsten och saknade ofta innertak. Man har
ofta byggt till med ett mindre rum och en förstuga. Ovanför låg vägen längs stranden.
Längre upp fanns gistvallen där näten torkades och bete för getter och kor, kanske
också en sommarladugård. Där stod också ofta ett enkelt panelslaget träkapell där
ibland fiskeutrustning förvarades. Sjöbodarna var ofta ihopbyggda med stugorna,
men det finns även exempel på kombinerade kokhus och sjöbodar byggda i vertikal
riktning, som de hus från Marviksgrunnan på södra Ulvön som år 1916 flyttades till
friluftsmuseet Murberget i Härnösand. Dessa byggnader var knuttimrade i två
våningar med sadeltak täckt med takved (näver med rundvirke lagt ovanpå). Enligt
Kjell E. G. Söderberg byggdes sjöbodarna på Ulvön på timrade kistor. Senare byggde
man även uppstolpade sjöbodar. Timret till Ulvöns sjöbodar fälldes på ön och
sågades med en vattensåg vid Kvarnsjön. Gamla sjöbodar från fjärrfiskets tid hade
ofta en bodsvale innanför gaveln ut mot vattnet och en utskjutande brygga,
”utbryggan”. I bodsvalen förvarades fiskeredskap och innanför den fanns sjöboden,
där redskap och saltkar förvarades. På övre våningen fanns ibland kokhus och
kammare där man kunde övernatta. I sjöboden kunde en dörr i sidoväggen leda ut till
en sidobrygga eller ett båthus, en trappa ledde ofta upp till skullen. Innanför
sjöboden mot landsidan hade man ofta en vedbod. (Söderberg 1982). Många
fiskelägen har separata båthus, men inte Marviksgrunnan, eftersom båtarna inte
förvarades här ute på vintern. Boendet och underhållsåtgärderna fick ofta en karaktär
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av tillfällighet, under fiskesäsongen ägnades tiden i stället åt fisket.
Från 1800-talets slut byggdes kokhusen ofta på med en våning och panelslogs eller
också byggde man ett fristående boningshus längre upp på land.

Kulturhistorisk status
Kapellet skyddas enligt Kulturminneslagen kap. 4.

Åtgärder och genomförande

2011-09-28. Fiskeläget sett från kapellet.
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Planerade arbeten
Medlemmar i kapellaget skulle genomföra restaureringsarbetena.
Den kommande renoveringen planerades ske i två etapper under två år, 2009 och
2010. Rune Nordin med gård i Käxed skulle sköta överfarten av både hantverkare och
byggnadsmaterial till ön, som inte har några fasta kommunikationer.
Restaureringen skulle ske med traditionella material och metoder. Trä (utom tak)
skulle grundas med Jupex Kinesisk träolja, mellanstrykas och färdigstrykas med
Wibo mellanstrykningsfärg eller likvärdigt. Tak, nock- och vattbräder tjäras med
varm dalbränd trätjära.
Etapp 1: utbyte av rötskadade delar.
Etapp 2: ytbehandling av kapellets spåntak, fasad och fönster.
Aktuella åtgärder
Fasader
Fasaden hade målningsskador och på östra gaveln fanns fem hål av hackspett. Främst
syll och nedre delen av panelen mot norr var kraftigt rötskadad.
Fasaderna ska målas om med linoljefärg och rötskador ersättas med friskt virke.
Enligt byggmötesprotokoll 2009-08-17 skulle syllstocken undersökas och så mycket
som möjligt bevaras. Stocken skulle halvsulas med friskt virke. Om syllen måste bytas
skulle den skarvas med blixtskarv.

2009-08-17. Norra och västra fasaderna med ingång mot väster före restaureringen.
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Tak
Ersatta spån skulle doppas i varm äkta dalbränd tjära innan montering. Borttagna
spån ersätts med nya spån med rund form. Spikskallarna eftersträvas att täckas av
överliggande spån men vid byte godtas även att spik av rostfritt stål slås mitt i spånet
mellan de överliggande spånen. Nockbräder och vattbräder skule ersätts med nya lika
de befintliga och tjäras på alla sidor innan de monteras. De övre vindskivorna skulle
ersättas med nya och grundmålas med olja vid behov på alla sidor återmontering.
Fönster
Fönstren försedda med fönsterluckor, två mot söder och ett mot öster, hade kitt- och
målningsskador. Fönsterluckorna hade behov av justering. Det fanns stöt-och
målningsskador på fönsterblecken.
Port
Porten är brun med gammalt smide och avslutas i en rundbåge. Den vitmålade
omfattningen har spetsigt avslut i en förenklad frontonform. Dörrbladets utsida är
troligen målad med linoljefärg i kulören obränd terra di Siena. Färgen är starkt
nervittrad, bindemedlet har dragit in i träet och delar av pigment sitter löst på vissa
ställen. Även låsbrickan har varit svartmålad med färgrester av tidigare vitgul
målning. Porten som hade en fin patina skulle antingen ommålas eller endast oljas.
Åtgärden skulle avgöras under arbetets gång.
Metall
Alla metalldelar utom klockan skulle rengöras från ev. rost, rostskyddas och
ommålas. Metallrena ytor skulle målas en gång med Wibo rostskyddsfärg i svart
kulör innan all metall målas ännu en gång med samma färg.
Klockbocken
Klockspelet (klocka, kläpp, hävarm och rep) skulle demonteras, restaureras och
ommålas på verkstad, trädelar och metall enligt bygghandling. Klockan skulle tvättas
i tvålvatten och grundas och linan ev. bytas mot likvärdig. Klockbocken skulle inte
nedmonteras, endast klockspelet.
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2009-08-17. Norra och östra fasaderna före restaureringen.

2009-08-17. Södra fasaden före restaureringen.
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2009-08-17. Färgskador på norra panelen och rötskador på syllen.

2009-08-17. Spår av röd slamfärg på timmerstommen, norra fasaden.
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2009-08-17. Rötskadad sockelbräda på östra gavelfasaden.

2009-08-17. Porten före ommålning.
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2009-08-17. Detalj, portens beslag och lås före ommålning.

Genomförda åtgärder
Under sommaren 2009 genomfördes restaureringens Etapp 1. 2010-2011
genomfördes Etapp 2 då kapellets tak tjärades, fasaderna och fönstren målades om
och klockbockens skador åtgärdades. Restaureringsarbetet slutbesiktades
Eftersom utfördes ideellt av frivilliga måste hänsyn tas till ordinarie arbeten,
semestrar och skördetid. Hantverkarna Jacob Näslund och Kjell Öberg arbetade
periodvis ute på ön och kördes fram och tillbaka med Rune Nordins båt.
Byggnadsvårdsdagar
Byggnadsvårdsdagar i samarbete mellan Kapellaget, Härnösands Stift och
Länsmuseet har hållits 2010-06-30 på fastlandet i Vibyggerå församlingshem samt
vid kapellet 2011-05-23. Den första byggnadsvårdsdagen var teoretisk information
med visning av redskap. Länsmuseets antikvarie hade gjort en folder om
restaureringsarbetet på kapellet som delades ut. Den andra byggnadsvårdsdagen ute
på ön rengjorde vi östra gavelfasaden och målade första strykningen på östra fasaden
och nya panelen på den norra. Stiftsantikvarien Rickard Isaksson undervisade
samtidigt om målning med linoljefärg.
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Fasader
Restaureringen har som planerat genomförts av kapellaget genom eget arbete.
Demontering av rötskadad panel på kapellets norra sida påbörjade sommaren 2009.
Taket som saknade hängränna hade orsakat rötskador på panelens nedre del,
eftersom regnvatten från taket hade stänkt upp på fasaden. Nya fasspontade
panelbräder i rätt dimension fanns ej i standardformat utan sågades på en lokal såg.
2 knutbräder på NO knuten och 2 och 4/5 av en knutbräda på SO knuten var
rötskadade. De ersattes med friskt virke i samma dimensioner som förlagorna.
Ny panel har behandlats med Jupex Kinesisk träolja på alla sidor före montering.
Den nya panelen spikades med vanlig rostfri trådspik på samma sätt som befintlig
panel. Fyra rötskadade bräder på vardera knutlådorna på östra gavelfasaden har
ersatts med friskt virke, som oljats på båda sidor före montering.
Det ligger en offerbräda under panelen längst ner på alla fasader. Den rötskadade
offerbrädan på östra gavelfasaden ersattes med ny i friskt virke. Den norra skulle
enligt arbetsbeskrivning ersättas men kunde i stället återanvändas, med justering av
fasningen så att den blev någon millimeter bredare, enligt beslut vid byggmöte 200908-17. Offerbräderna är kantade för att fungera som vattbräda, utom på norra
fasaden, som hade en planare yta upptill där vatten stannade kvar. Man har fasat av
några millimeter av den plana ytan på norra sidan, så att brädan lutar och fungerar
som vattbräda.
Syllstocken mot norr halvsulades i stället för iskarvas. Vid andra antikvariska
kontrollen på plats var panel och foderbräda redan påmonterad.

2009-08-20. Den rötskadade norra panelen.
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2009-08-20. Offerbrädan på norrsidan kunde återanvändas.

2009-08-21. Ny offerbräda på östra gaveln.
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2009-08-21. Norra fasaden med ny panel vid slutbesiktning av Etapp 1.

2009-08-21. Östra gavelfasaden, del av norra fasaden.
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2009-08-21. Porten på västra fasaden, södra fasaden.

2010-06-30 hölls ett byggmöte för Etapp 2 i Vibyggerå församlingsgård för planering
av säsongens arbeten; tjärning av taket och rengöring av fasaderna inför ommålning.
Jacob Näslund fick uppgiften att utföra arbeten med klockbocken med hjälp av
finsnickaren Kjell Johansson. Vaktmästarna skulle renovera fönster på fastlandet
under vintern. Denna sommar arbetade man främst med trälagningar och
takarbeten. På grund av flera regnperioder sköt man upp tjärning och ommålning till
säsongen2 2011.
Under byggnadsvårdsdagen 2011-05-23 arrangerad av Stiftet och Kapellaget
påbörjades ommålningen av fasaderna. Frivilliga var inbjudna och Länsmuseet deltog
i arbetet. Stiftsantikvarien Rickard Isaksson ledde praktisk undervisning om målning
med Wibos linoljefärg. Under dagen rengjordes västra fasaden, som även hann
strykas 1 ggr. Norra fasaden som var Jupexbehandlad målades 1 ggr. samma dag.
Kapellaget målade följande dagar de östra och södra fasaderna i befintlig kulör med
Wibo grundfärg, mellanstrykning och färdigstrykningsfärg. Den norra fasaden, där
panelen byttes ut, målades med en extra strykning för att färgen skulle få samma
täckning som på övriga fasader. Material och färger har levererats av Berglund & Boij,
Häggdånger och linoljefärger har brutits av Anders Berglund.
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2011-05-23. Ersatt rötskadat virke på fönsterfoder och knutlådor, östra fasaden ej rengjord.
Norra fasaden med ny panel oljad med Jupex.

2011-05-25. Påbörjad rengöring av västra gavelfasaden.
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2011-05-25. Skrapning av västra fasaden. Från höger Lennart Wiberg och Rune Nordin
(mitten), Vibyggerå kyrkliga samfällighet, t v stiftsantikvarien Rickard Isaksson.

2011-05-25. Byggnadsvårdsdag. Lennart Wiberg och Rickard Isaksson beskådar resultatet
av ommålningen.
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2011-05-25. Referensyta för rengöring, västra fasaden.

2011-05-25. Östra fasaden struken 1 ggr.
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2011-05-25. Norra fasaden målad 1 ggr med mellanstrykningsfärg, efter grundbehandling
med Jupex.

2011-09-28. Kapellet vid slutbesiktning.
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2011-09-28. Kapellet vid slutbesiktning, östra fasaden.

Takarbeten
Taket borstades med stålborste och rötskadade spån byttes mot ”nygamla” som hade
sparats sedan förra spånläggningen. Spånen var tjärade på alla sidor och kunde
monteras direkt. Rötskadade spån lossades genom att såga av spikarna. Alternativet
var annars att lossa alla spån, eftersom de sitter omlott. Takspånen var tidigare
spikade med 2 spikar 4” galvaniserad spik. Nu användes bara en 4” galvaniserad spik
för att inte spånen ska torkspricka. Nya delar är lagda likt befintligt i trelagstäckning
med 2-3 mm mellanrum. Sedan tjärades taket med äkta dalbränd tjära 2 ggr. Tjäran
uppvärmdes i en plåthink på en induktionsplatta till 50 grader och penselströks.
De kompletterande spån som användes hade sparats i Nils Arvids sjöbod sedan
restaureringen på 1950- talet. Nils Arvids morfar var med och lade spånen då och när
Nils Arvid var liten pojke lekte han med båtar av sådana spån.
Nockbräder och vattbräder var rötskadade och ersättes med friskt tättvuxet virke
enligt arbetsbeskrivning. Kyrkspånet är lagt på stickspån som bara täckte takfallen
fram till nocken men inte nocken. Där sitter i stället dubbla nockbräder på varje
takfall. Den underliggande brädan är smalare och ligger så att det bildas en luftficka
med enkel brädyta överst mot nock. Nya nockbräder lika de gamla kantsågades och
tjärades med pensel på bägge sidor innan de monterades tillbaka på samma vis som
förut.
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Kyrktaket har tre lager vindskivor. De översta vindskivorna har ersatts med nya lika
de befintliga. De grundmålades med Jupexolja på alla sidor före återmontering.
Träkorset på nocken är ommålat enligt handling.
Det hade läckt in vatten utmed takfoten på norra sidan, eftersom nedersta spånraden
inte täcker över takfoten riktigt. På södra långsidan fungerar takavrinningen bra men
på norra långsidan har man under senare tid monterat en snedställd takfotsbräda,
eftersom taket läcker vid takfoten. Nu har man lagt lattor under befintliga spån längst
ner utmed takfoten. Ändarna neråt har skurits till efter befintliga spån, så att vatten
inte kan rinna in och takfoten på norra sidan byggs upp och förstärks. Brädan har
tagits bort.
Takrännan mot norr är ett nytillskott, som tillkom på församlingens önskemål.
Åtgärden gjordes i bevarande syfte, eftersom vatten annars stänker upp och skadar
panelens nederdel. Hängrännan av trä fick en traditionell utformning med Vibyggerå
gamla kyrkas hängränna som förebild och är gjord i ett stycke. Rännan är tjärad och
förvaras under en sjöbod. Den ska monteras nästa säsong.

2009-08-20. De gamla rötskadade nockbräderna.
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2009-08-20. Baksidan av nytillverkad och tjärad nockbräda.

2009-08-20. Vindskivornas rötskadade ändar.
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2009-08-20. Under takfoten på norra sidan.

2011-05-28. Norra takfoten efter restaurering.
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2011-09-28. Norra takfallet tjärat 2 ggr.

2011-09-28. Takränna tjärad 2 ggr förvarad under en sjöbod monteras våren 2012.
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Fönster
Hösten 2010 stängdes fönsterluckorna och fönsteröppningarna täcktes med ply-wood
och fönsterrestaureringen skedde på fastlandet i en verkstad i Ullånger. Fönstren var
färdigstrukna under februari 2011. Restaureringsarbetet utfördes av vaktmästaren
Leif Lindström vid Ullångers församling, som har genomgått Stiftets kurs i
fönsterrestaurering. Leif har fotodokumenterat och skött egenkontroll under arbetets
gång. Fönstren är kittade och ommålade med gott resultat enligt bygghandling med
linoljefärg från Wibo och Åffa linoljekitt.
En rundbåge på söderfönster var skadad och även det gamla fönsterglaset. Trädelen
har bytts ut mot en likadan av Kjell Johanssons finsnickeri i gamla skofabriken.
Jakob fick tag i munblåst glas från ett av sina gamla hus, som monterades i den
lagade bågen. De befintliga fönsterbågarna hade inte varit målade på kanterna och
hade varit svåra att lösgöra ur karmarna. Man löste problemet genom att göra en lätt
slipning av kanterna, som sedan oljades in med Jupex, som skyddar träet.
Kapellfönstren hade omålade kanter i sitt ursprungliga utförande i stället för målning
enligt nutida standard. Fönstren var inte tänkta att öppnas för vädring.
Rötskadade bräder på fönsteromfattning mot öster och bräder på båda
fönsteromfattningar mot söder ersattes med friskt tättvuxet virke och smidet
justerades på fönsterluckan.

Skadad fönsterbåge mot söder. Foto Leif Lindström.
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Fönsterbågen ilagad med friskt trä. Foto Leif Lindström.

Rengjord fönsterbåge.
Foton Leif Lindström.

Restaurering av fönsterbåge.
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Grundade fönsterbågar. Foto Leif Lindström.

Grundade fönsterbågar. Foto Leif Lindström.
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Del av färdigmålad båge. Foto Leif Lindström.

2011-05-23. Ilagningar på fönsteromfattningar på södra fasaden. T h Östra fönstret.
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Port
Kyrkporten har borstats ren och ommålats på plats i befintlig kulör med linoljefärg.
Portens utsida behandlades med Jupexolja som grund, därefter Wibo
mellanstrykning. Slutstrykningen med Wiboline linoljefärg kvarstår till nästa säsong.
Färgen är blandad av Berglund & Boij med obränd terra di Siena som är ett
traditionellt pigment.
Porten hade tidigare en fin patina och skulle enligt arbetsbeskrivningen endast
borstas ren och oljas. I stället ommålades porten med linoljefärg för att dörren bättre
skulle smälta in med de ommålade fasaderna. Omfattningens insida målades brun i
samma kulör som dörren och tröskeln målades vit, båda i befintliga kulörer som man
hittade spår av.

2011-09-28. Porten efter Jupexbehandling och mellanstrykning. Färdigstrykning återstår.

Klockbock
Arbetet med klockbocken hanns ej med under Etapp 1. Klockbockens ben är fästa
mot kapellets gavelvägg med två konsoler i utrymmet mellan klockbocksben och
kapellvägg. De är fixerade med genomgående bultar. Klockbockens ben har en
avfasad åttkantig form som dekor ca 2,5 meter upp. Under försommaren 2010
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upptäcktes begränsade rötskador i högra bockbenets nederdel, överkant på den
mellersta tvärslån mellan bockbenen och i delar av de två konsolerna.
Vid planeringsmötet inför Etapp 2 2010-06-08 diskuterades den rötskadade
klockbocken. Lars Nordin vid Härnösands Stift, med stor erfarenhet av trä och
timmer, konsulterades för att utreda möjligheten att reparera och behålla
klockbocken. Det visade sig att ingen av skadorna var så omfattande att man behövde
byta ut stockarna i sin helhet. Klockbocken var tillverkad av omsorgsfullt utvald gran
med mycket täta årsringar. Trots ett eftersatt underhåll var virket i bra skick.
Rötskadade delar på konsoler och ovanför vindskivor har ersatts med friskt virke av
god kvalité som har grundats med Jupex Kinesisk träolja, mellan- och färdigstrukits
med Wiboline linoljefärg. Arbetet med klockbocken gjordes på plats av Jacob
Näslund med hjälp av finsnickaren Kjell Johansson.
Klockbockens mellersta tvärslå ersattes med en något mindre av tättvuxet virke, som
kunde slås in från sidan. Utseendet blev något förändrat då tvärslån blev lägre, men
fördelen var att inte klockbocken behövde tas ner. Avbrutna fotsteg skulle slås ur och
ersättas med nya i samråd med antikvarisk kontrollant, som tog fram gamla
fotografier av fotstegens utseende. De gjordes något längre än förlagan men kan
senare slås in ytterligare.
För att skydda klockbockens konsoler från inträngande vatten monterades
kopparbleck på de två översta konsolerna. Utformningen skedde i samråd med
antikvarisk kontrollant vid besiktning av konsolen 2011-02-09. På plats fanns även
City-Plåt i Umeå, i samband med avslutat plåtarbete på tornet på Vibyggerå nya
kyrka 2010. Kopparslagaren föreslog en lämplig utformning med avseende på bästa
möjliga vattenavrinning, som godkändes ur antikvarisk synvinkel. Man använde 0,7
mm kopparplåt av god kvalitet.
Allt järnsmide är behandlat med Jupex kinesisk träolja och rostskyddsbehandlat 1 ggr
med Wibo rostskyddsfärg i svart kulör utom klockkläppen, som målades vit med
linoljefärg, vilket avvek från arbetsbeskrivning. Åtgärden godkändes, eftersom
kläppen ommålades i befintlig kulör (på kläppen fanns spår av vit färg) med Wibo
linoljefärg. Klockbockens krönande vindflöjel är en kopia av den gamla i aluminium.
Den är omålad, eftersom man inte kunde komma åt att måla den.
Malmklockan tvättades med rent vatten 2009. Klockringningens rep har monterats.
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2009-08-20.
20. Klockbockens ben har en avfasad åttkantig form som dekor ca 2,5 meter upp.

Prov med kniv i mellersta tvärslån påvisade rötskador.. Foto vid slutbesiktning 2009.
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Konsoler mellan bockben och fasad före restaurering.

2009-08-20. Konsolerna på kapellväggen var rötskadade.
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2010-09-08. Nytillverkad del.

2011-09-28. Reparerade konsoler med friskt virke avtäckta med kopparbleck.
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Metall
Smide har borstats rent från lös färg och gravrost och sedan oljats tunt med Jupex
Kinesisk träolja före ommålning med Wibo rostskyddsfärg i svart kulör. Metallrena
ytor behandlades ännu 1 ggr med Wibo rostskyddsfärg (se även Klockbock).
Övrigt
Enligt arbetsbeskrivning har Kapellaget rensat sly runt kapellet 2010.
Ny skylt skulle tillverkas och monteras i samråd med antikvarisk kontrollant, stiftet
och Örnsköldsviks museum. Skylttext med aktuell information har skrivits av
antikvarisk kontrollant i samråd med Kapellaget, som har godkänt texten. Lennart
Wiberg har vidarebefordrat texten till Örnköldsviks Museum, Karin Persson, som
kommer att trycka ut en ny skylt. Som avsändare står Ullånger, Vibyggerå kyrkliga
samfällighet och Örnköldsviks Museum.
Kvarstående arbeten
Följande arbeten hann ej bli färdiga till slutbesiktning utan sparas till kommande
säsong:
Montering av tjärad hängränna i trä (nytillskott ingår ej i arbetsbeskrivning).
Färdigstrykning av kapellportens utsida och smörjning av låsanordningen.
Bättringsmålning av skrapmärke på fönsterbåge invändigt.
Avstädning (målningsspill på mark).
Montering av skylt, som Örnköldsviks Museum lovat trycka (se Övrigt, skylttext
färdig).
Skötselplan: I samband med slutbesiktningen presentera skulle man presentera ett
förslag till skötselplan för fortsatt underhåll men detta hanns ej med utan ska göras
nästa säsong i samråd med de sommarboende på Marviksgrunnan för att hitta en
realistisk nivå som överensstämmer med årliga rutiner.
Informationsruta: Kapellaget har fått tillstånd att ta upp ett smärre hål inomhus i
kapellets masonitevägg längst bak för att göra en informationsruta som visar hur
väggen ser ut under masoniten (nytillskott ingår ej i arbetsbeskrivning). Nils Arvid
Bergström har projekterat förslag till rutan men man har ej påbörjat håltagningen.
En liten informationstext för rutan är färdig och plats är utsedd under antikvarisk
medverkan. Kapellaget har även fått tillstånd att göra en liten skärmutställning med
gamla fotografier längst bak i kapellet. Utställningen är i planeringsstadiet.
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Avvikelser
Syllstock mot norr halvsulades i stället för iskarvas, då stocken enligt uppgift endast
hade ytliga rötskador. Halvsulningen kunde ej kontrolleras, då panel och foderbräda
redan hade monterats vid det andra besöket på ön. Tillräcklig draghållfasthet finns
enligt uppgift kvar, eftersom ingen genomgående skarv gjordes.
Sockelbrädan på norra fasaden ersattes med nya i friskt virke. Enligt
arbetsbeskrivning skulle den norra ha tagits bort för gott men restaurerades i stället.
Dock har den fasats av några millimeter för att vattenavrinning ska kunna fungera.
Klockkläppen var redan ommålad vit när avvikelsen upptäcktes. Kläppen, som inte är
lätt att komma åt, har dock ommålats i befintlig kulör (på kläppen fanns spår av vit
färg) och med Wibo linoljefärg.

2011-09-28. Stolta byggnadsvårdare efter slutfört arbete. Sven Anders, Lennart,
Rune och Rickard.
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2011-09-28. Fika i Rune Nordins sjöbod.
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