Nätra gravkapell
Restaurering av fönster
Byte till lågemissionsglas
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Inledning
Objekt / dnr.
Nätra begravningskapell, Nätra sn, Örnsköldsviks kommun. Dnr: 2011 / 85.

Länsstyrelsens tillståndsärende
2010-02-03 dnr. 433-13251-09.

Beställare
Nätra och Sidensjö pastorat.

Beställarens ombud
Lars Söderberg, Kyrkvägen 9, 893 30 Bjästa.

Entreprenör
Målarn Tomas, Bjästa, ue: Gärdins Glas AB, Bjästa.

Antikvarie
Murberget Länsmuseet Västernorrland, Bodil Mascher.

Arbetsbeskrivning
TM Konsult AB, Örnsköldsvik, Erik Byström, 2009-11-27 rev. 2011-03-10.
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Objektbeskrivning
Beskrivning / Historik
Nätra vitputsade gravkapell med rusticerade hörnkedjor och plåtklätt sadeltak är
beläget på kyrkans södra sida. Huvudentrén har en tempelportik med rusticering
kring portomfattningen och markerat tympanon på gavelröstet. Det byggdes
troligen i slutet av 1800-talet och är tillbyggd mot kyrkogårdens nyare del i slutet
av 1950-talet. Om kapellets nyantika fasad tillkom redan vid nybyggnadstiden är
ej känt. Stommen är byggd i tegel med tjocka naturstensmurar i källarvåningens
norra del. Invändigt finns en sekundär skiljevägg mellan en senare inredd förhall
och samlingssal och i förhallen är taket sänkt. Samlingssalen har ursprunglig
takhöjd med vitputsat tak, bred takgesims och vitmålade profilerade snickerier på
golvsocklar. Den tidstypiska altarutsmyckningen av keramikern Hans Hedberg är
troligen från utbyggnaden på 1950- talet och består av en centralt placerad
altartavla föreställande en kvinnofigur med en sol ovanför och Guds händer i låg
relief med en textplatta under: ”Han räckte ut sin hand från höjden och fattade
mig”. Reliefen flankeras av två ljushållare på vardera sida av keramik samt korset
på altarbordet.
Nätra gravkapell tillhör Nätra kyrka byggd 1805-07 och ritad av Simon Geting.
Ruinerna av den medeltida kyrkan står strax öster om nuvarande kyrka.
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På en ritning ”Förslag till ordnande af kyrkogården vid Nätra kyrka 1869 års
utvidgning” finns ett ”graf-kor” utritat på samma plats som idag, mittemot
kyrkans sydport. Gravkorsbyggnaden omnämns även i kyrkoarkivets handlingar
från 1896. Man ser dock på ritningen av den planerade kyrkogårdsutvidgningen
att gravkorets plan är mindre än idag, om den ritades någorlunda riktig. På
”Förslag till plantering på Nätra kyrkogård af Adolf Forsström och af E. G?
Eriksson 1911” (kyrkoarkivet) ser man kapellet med trappa och med samma
planform som idag. Grundmurarna i källaren uppvisar att kapellet grävts ut ca 1
meter ner i marken, där man sedan gjutit betong. Naturstensmurarna i källaren
visar den ursprungliga mindre rektagulära byggnaden.
Södra delen med altare byggdes till på 1950- talet. Idag finns även en
vinkelbyggnad mot väster. Grunden för nyare byggnadsdelar har gjutits i betong.
På 1950- talet varmbonades kapellet och man fick ny bänkinredning. I början av
1970-talet gjordes målningsarbeten invändigt och troligen tillkom nuvarande
vävbeklädnad, svampmålningen är sannolikt av senare datum.
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Nätra gravkapell, äldsta delen närmast kyrkan.

Kulturhistorisk status
Gravkapellet skyddas enligt Kulturminneslagen kap. 4.

Åtgärder och genomförande
Förutsättningar / tillstånd före restaurering

Församlingen ämnar i energibesparande syfte byta till lågemissionsglas i
gravkapellets fönster. Gravkapellets samlingssal har två stora stickbågefönster på
vardera långfasad med breda omfattningar i putsimiterande rusticering.
Ytterbågarna, som ser ser äldre ut, kommer enligt rev. arbetsbeskrivning 2011 03- 10 att monteras med LE-glas med folieytan vänd inåt. Det sitter planglas i
dessa bågar.
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Tanken var först att ersätta innerbågarna med isolerglas men efter godkännande
från Länsstyrelsen ändrades projekteringen till LE-glas i ytterbågar, vilket var
fördelaktigt i just detta fall.
Genom att LE-glasen monteras i de yttre bågarna undveks skador på
innerbågarnas ”antikglas”, eftersom de är kittade med hårt vidhäftande plastkitt.
Innerbågarnas glas har också en annan form än ytterbågarnas. Innerbågarna, som
ser nyare ut, avviker från innerbågarna genom att de är rakt avskurna upptill.
Fönstren på östra fasaden är i sämst skick , främst bottenstycken har omfattande
färgskador. Fönstren ska arbetsbeskrivning målas med linoljefärg och kittas med
linoljekitt. Ytterbågarna skrapas till fast virke (rengöringsgrad 1) och
innerbågarna skrapas till fast underlag (rengöringsgrad 2).

2011-03-23. Fönster på östra fasaden närmast entrén före restaurering.
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2011-03-21. Bottenstycke på östra fasaden närmast entrén före restaurering.

2011-03-23. Nedre delen av det södra fönstret på östra fasaden.
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2011-03-23. Övre delen av det norra fönstret på västra fasaden före restaurering.
Bågarna är spikade.

2011-03-23. Bottenstycke på det norra fönstret på västra fasaden före restaurering.
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2011-03-23. Nedre delen av ytterbågens insida, karm och innerbåge (norra fönstret på
östra fasaden).
.

2011-03-23. Nedre delen av ytterbågens insida, karm och innerbåge (södra fönstret på
östra fasaden).
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Genomförda åtgärder
Restaureringen har följt rev. arbetsbeskrivning upprättad av TM Konsult AB 201103-10. Ytterbågarna har rengjorts till friskt trä och försetts med lågemissionsglas
med folieytan vänd inåt. Man använde ej kittlampa /speed-heater pga av
brandrisk. Ytterbågar och karm skrapades till friskt trävirke, innerbågarna till fast
underlag. Grundoljning enligt arbetsbeskrivning gjordes med Lasol grundolja
efter färgleverantörens förslag. Ommålningen gjordes med Engwall & Claessons
Lasol linoljefärg. Ytterbågarnas utsidor med karmar utvändigt målades i befintlig
kulör dvs. NCS 3005 G 50 Y. Hörnbeslagen har demonterats och rostskyddats
med Isotrol Grund, före fyllning med linoljekitt på insidan och återmontering.
Bågarnas insidor, innerbågar samt karmar invändigt har målats i befintlig kulör
dvs. NCS 0502 Y. Kittning gjordes av Gärdins Glas med Dana linoljekitt. Inga
skador på fönsterglas har skett.
Fönstren har restaurerats på verkstad i närheten av gravkapellet och påbörjades i
september 2011. Vid slutbesiktning våren 2012 var ett karmbottenstycke på norra
fönstret på västra sidan ej slipat mellan målningarna på och det fanns två
friställen på mittposten nertill på fönstret närmast ingången. Dessa anmärkningar
åtgärdades och fönstren efterbesiktades med gott resultat 2012-06-27.
Man restaurerade ett fönster åt gången, eftersom gravkapellet hölls öppet under
målningsarbetet. Den antikvariska rekommendationen var ommålning under
försommar - senast augusti månad, eftersom karmarna måste målas på plats. Av
olika orsaker kom målningen igång först under hösten. En frostfri inbyggnad av
borttaget fönster tillverkades därför av snickare med plexiglas skruvat endast i
ramen och konstruktionen fäst i mittposten. Den 2011 09 01 träffades
entreprenören och antikvarien på plats och tog fram kulörerna efter att ha skrapat
bort det yttersta kritade ljusa skiktet. Det fanns från församlingens sida önskemål
om samma gröna kulör som på kyrkan.
Kyrkobyggnadens fönster har en klarare grön kulör. Eftersom det inte fanns något
antikvariskt motiv till kulörändring och det var också för sent att ta fram underlag
för ny kulör, målades därför ytterbågarna i befintlig grågrön kulör som redan
fanns på ytterbågarna.
Östra fönstren har efter vinterns snö haft sotiga rinningar på horisontella
spröjsar, som försvunnit genom avtorkning. Framtida observationer kan
rekommenderas. Det är osäkert om rinningarna orsakades av förorenad snö eller
från något på taket.
Ytterbågarna närmast kyrkan var fastspikade på skrå. De bakre (södra) är fästade
med gångjärn och låsta med excenterhake för att kunna öppnas, då man har haft
problem med värmen sommartid.
Innerfönstren var i relativt gott skick med bitvis något ojämn kittning på insidan.
Eftersom kittet satt bra, utan otätheter och med målning ca 2 mm in på glaset fick
kittet sitta kvar för att inte riskera att spräcka antikglasen.
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Vid påbörjad skrapning visar det sig att bågarna haft en gråsvart mörk kulör och
karmar en mellangrå kulör under nuvarande standardvita färg.

2011 09 08. Intäckning av fönster på östra fasaden.

2011 09 08. Del av ytterbåge före ommålning och energiglas.
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2011 09 08. Ytterbågar före ommålning och energiglas.

2011 09 13. Rengjorda ytterbågar.
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2011 09 13. Rengjorda ytterbågar.

2011 09 13. Rengjorda ytterbågar.
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2011 09 13. Rengjorda hörnbeslag.

2011 09 08. Del av ytterbåge med grundfärg före kittning.
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2011 09 08. Innerfönster efter tvättning före ommålning.

2011 09 08. Utsidan av innerfönster efter tvättning.
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2011 09 08. Insidan av innerfönster efter skrapning av lös färg och tvättning.

2011 10 12. Insidan av innerfönster efter ommålning.
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2011 09 08. Påbörjad skrapning på bågar och karm invändigt.

2011 09 08. Fönsterkarm invändigt. Gråsvart kulör under den nuvarande färg på bågen.
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2011 09 08. Fönsterkarm invändigt. Mellangrå kulör på karmen under nuvarande
standardvita färg.
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2011-09 08. Kittad ytterbåge med LE-glas.

2011-09 08.. Kittad ytterbåge med LE-glas.
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2011-10-12. Norra fönstret mot öster efter restaurering.

2012-06-27. Norra fönstret mot väster efter restaurering.
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Källor
Landsarkivet, Nätra kyrkoarkiv, OI:b
Murberget Länsmuseet Västernorrlands arkiv
Telhammer, Ingrid: Kyrkor och Kapell Nolaskogs, CW-förlaget Bjästa, 1985.
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