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Inledning

Objekt / dnr.
Viksjö kyrka och klockstapel, Härnösands kommun. Länsmuseets dnr. 2010 / 145.

Länsstyrelsens tillståndsärende
Beslut 2010-01-20 dnr. 433-12903-10.

Beställare
Härnösands landsförsamlingar, Säbrå Byåker 40, 871 40 Härnösand.

Beställarens ombud
Lars Nordin fr.o.m. 2012 Håkan Högback.

Besiktningsman
David Pettersson, Byggkultur Mittkonsult AB, Häggdånger.

Entreprenör
Sjölanders Måleri AB (GE), Ue: Stams Glasmästeri & fönster HB, Hälsinge takspån
AB.

Arbetsbeskrivning
David Pettersson, Byggkultur Mittkonsult AB, Häggdånger, 2009-11-17.
Målerikonsult ; målarmästare Lars-Erik Sjögren, Målarcentrum, 861 93 Ljustorp.

Antikvarie
Murberget Länsmuseet Västernorrland, Bodil Mascher.
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Objektbeskrivning

Beskrivning / Historik
Viksjö kapell med klockstapel, kyrkotomt och begravningsplats omges på två sidor av
ett rödmålat trästaket med två entréer, dels från norr och dels från trappan mot
församlingshemmet i öster.
Den åttkantiga kyrkobyggnaden domineras av ett brant säteritak täckt av kyrkspån
med små sidliggande lanterninfönster. Två takryttare med tupp i öster och kors
inskrivet i cirkel mot väster kröner nocken. Gavelformat vapenhus med huvudingång
ligger i söder och en sakristia i norr. Fasaderna är klädda med vitmålad stående
lockpanel.
Kapellet är en rekonstruktion efter ett gammalt brukskapell från Västanå som brann
ner 1926. Den uppfördes 1927 efter ritningar av arkitekt David Frykholm, Härnösand
och karaktäriseras av ”1920-talets historicerande tolkning av 1700talstraditionen”,”…Sockel i krysshamrad grå granit i kvaderskivor. … Fyra rakslutna
treluftsfönster vardera långsida, fyra spröjsade glas i de nedre två lufterna, brun målning
utsida, vit målning insida, antikglas…fyra steg i bearbetad granit, ramp i trä … pardörr i trä,
klädd med kopparplåt utsida, tre fyllningar med barockdekor insida. Två tvåluftsfönster med
två spröjsade glas per luft, antikglas, brun målning utsida, grå målning”.
” In till kyrkorum via pardörr lika ytterdörr, svängdörrsbeslag, nitad tygskoning, insida rum
med grönmarmorerade fyllningar. Läktaren, buren av fyra pelare … Altaruppsats utförd av
snickarmästare Erik Johan Näslund…Altartavlan, som är en kopia av en detalj av Tizians
målning ”Nattvarden” i Louvremuseet, Paris, är ett verk av Stig Bergh, Stockholm; en
målning med Kristus själv under den sista måltiden… Predikstol … utförd som kopia av 1700talsstol av snickarmästare Erik Johan Näslund. Femsidig korg med platt undersida,
blåmarmorerat ramverk, beigegrått rullverk täcker skarvar och bildar inramning till
sidofyllningar med röd botten där snidat beigegrått broskverk flankerar en central
kristusgestalt… Åttasidigt ljudtak …Två slutna bänkkvarter, 12 bänkar mot ursprungligen 13
(borttogs vid renovering 1963) i vardera,…”(ur: A. Stjernberg; kyrkobeskrivningar,
Stiftets förvaltningsplaner).
Viksjöbönderna hade till en början gjort sina kyrkobesök i Västanå brukskapell.
Viksjö kapellag anlitade sedan Per Zachrisson i Kubbe för att bygga dem en egen
kyrka, som uppfördes på Gammelgårdsmon 1770/71. Kyrkan byggdes med brant tak
och hade åttkantig plan, likt Zachrissons andra sockenkyrkor. Byggmästaren snidade
även delar av inredningen. Men denna kyrka ansågs snart fallfärdig och revs redan
efter ett halvsekel. I stället fick man överta ett kapell byggd 1771 från bruket i
Västanå, som flyttades till Viksjö 1793. Även detta kapell kan ha byggts av Per
Zachrisson i Kubbe.
Westanå manufakturwerk blev anlagt av brukspatron Daniel Krapp efter privilegium
1744. Där fanns två kapell. Resanden A.Hülphers, som gjorde en resa genom
Norrland på 1700- talet, gjorde följande noteringar om kapellen i Västanå:
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”Kapell är här tvenne; det ena jämte bruket, som 1751 blev uppbyggt, och sedan det förfallit,
nu åter av bruksägaren ombygges, det andra en kvarts mil därifrån, med finnmarksallmogens
bekostnad anlagt, och för fyra år sedan invigt, vartill erhölls en kollekt inom stiftet. Prästen
lönas mest av bruket, utom den rättighet som skattebönder och nybyggare erlägga. I senare
år har ofta tillika predikats på bägge ställen”.
Under Daniel Krapps tid på Västanå fanns det alltså ett kapell samtidigt med bruket,
vars centralkyrkorum kan ses på ett foto (Kyrkor i Viksjö genom tiderna). Detta
kapell revs 1771 då ett nytt brukskapell uppfördes under Krapps måg Carl Eurenius,
som invigdes på hösten samma år. Genom näste bruksägare skedde en
överenskommelse om ett gemensamt kapell med Viksjö, vilket ledde till att
Viksjöbönderna år 1793 fick övertaga Västanå bruks andra kapell.
Till kyrkan hör en klockstapel av bottnisk typ, som kommer från Högsjö kyrka
uppförd 1724 av Hans Biskop i samarbete med sin landsman skeppsbyggaren Johan
Schytt, en av Biskops medhjälpare. Redan 1722 är Biskop sysselsatt med
återuppbyggnaden. Den blev enligt uppgifter i kyrkoarkivet reparerad av Jon
Göransson Westman år 1769. Det tredelade klocktornet är inbyggt med kvadratisk
plan och klädd med stående vit lockpanel. På sockeln nederst vilar det indragna
mellanplanet, som utgörs av en bodbyggnad med ingång i väster från en trappa.
Överst finns den ytterligare indragna klockvåningen med dubbla ljudluckor i varje
väderstreck under en hög karnissvängd huv. På huven sitter en fyrsidig lanternin som
avslutas med liten lökformad kupol med glob och vindflöjel. Torn och lanternintak är
täckta med kyrkspån. Klockstapeln flyttades och byggdes upp på nuvarande plats
1792. 1944 undersöktes stapeln, då man uppmärksammades att den ej var ihopfogad
på samma sätt som det ursprungliga, eftersom de fanns spår av äldre fästanordningar
på andra ställen än nuvarande samt att vissa byggnadsdelar blivit över.
Klockstaplar och kapell
I Ångermanland och Västerbotten byggdes klockstaplar med lökkupol eller spira
överst av timmermannen Hans Biskop från Österbotten, som även var involverad i
kyrkobyggen och utvidgningar som gjordes i Västerbotten på 1720-/30-talen.
Grundtypen benämns den sk. bottniska klockstapeltypen av konsthistoriker Manne
Hofrén, som har beskrivit dessa klockstaplar och framhåller klockstapeln i Anundsjö
som en av de främsta, byggd av Per Zachrisson i Kubbe 1759. Denna stapeltyp med
huv förekom längs ångermanlandskusten och norrut och tvärs över Bottenhavet till
Finland, där de fortfarande byggdes in på 1800-talet. Andra centralbyggnader i trä
under 1700-talet är kapell och kyrkor. Den åttkantiga planformen förekommer på
äldre brukskapell i länet. På bruken Lögdö och Lagfors var bruksfamiljen Krapp
initiativtagare till åttkantiga kapellbyggen. Skickliga timmermän och byggmästare på
bägge sidor Bottenviken uppförde centralkyrkor med starka rötter i en gammal
bondetradition. Många träkyrkor med korsformad eller polygonal plan byggdes under
1600- och 1700-talet, främst i Norrland, där undantag ibland beviljades från en
kunglig förordning från 1776 om att kyrkobyggen skulle göras i sten.

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

Planerade åtgärder. Kyrka och klockstapel.

Tidigare åtgärder på tak och fasader
1948 gjordes utvändig ommålning med linoljefärg.
1959 Lades nytt spåntak på kyrkan på underlag av takpapp, med takspån kokade i
tjära.
1985 gjordes en restaurering av kyrkan med utvändig ommålning, tjärning av taken
och utbyte av hängrännor och stuprör.
Senaste ommålningen gjordes i slutet av 1990-talet.

Aktuella åtgärder
Tak
Tjärning med dalbränd trätjära 2 ggr på spåntäckta takytor samt komplettering av
kyrkspån. Uppskattningsvis finns ett trettiotal rötskadade spån på kyrka och
klockstapel.
Skorsten
Sakristians putsade skorsten har färgskador. Den är troligen målad med plastfärg
utanpå kalkfärgen. Skorstenen ommålas antingen med silikatfärg typ Keim Soldalit
alternativt omputsas skorstenen med kalkputs och avfärgas med traditionell kalkfärg.
Fasader
Fasaderna har avflagnande färg. Rengöring/bortagning av färg (rengöringsgrad 1)
och ommålning med 2 ggr linoljefärg av fasader, listverk och fönsteromfattningar.
Kulör lika befintlig. Rostiga spikskallar på fasader och ljudluckor rostskyddas med
blymönja.
Ljudluckor
Rengöring/bortagning av färg (rengöringsgrad 1) och ommålning med 2 ggr
linoljefärg. Kulör lika befintlig.
Hängrännor och stuprör
Samma som fasader. Rengöring/bortagning av färg och och ommålning med 2 ggr
linoljefärg. Kulör lika befintlig. 1985 gjordes ett utbyte av hängrännor och stuprör.
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Vindskivor och takfot
Samma som fasader. Rengöring/bortagning av färg och och ommålning med 2 ggr
linoljefärg. Kulör lika befintlig. Justering av åskledare.
Fönster
Utsida bågarna: Rengöring till fast underlag (rengöringsgrad 2) och ommålning med
2 ggr linoljefärg. Kulör lika befintlig. Det finns fyra höga fönster på vardera långsida
och med sex lufter i varje fönster. Lufterna har tvärspröjs utom de två översta med ett
glas i varje.
Lanterninens fönsterbågar sitter fast och ommålas utvändigt på plats med linoljefärg
2 ggr.
Sakristians dörr
Rengöring till fast underlag (rengöringsgrad 2) och ommålning med 2 ggr linoljefärg.
Kulör lika befintlig.
Smide, stegar kyrka
Smidesräcke vid huvudentrén har korrosionsskador. Rengöring,
rostskyddsbehandling med Isotrol Grund och ommålning med svart linoljefärg 2 ggr.
Takryttare på kyrktak
Tuppen och korset med globen skulle besiktas när ställning har monterats.
Rostfläckar behandlas med Isotrol Grund och ommålning med svart linoljefärg 2 ggr
på spiror. Förgyllning alternativt ommålning på tupp samt kors/glob.
Plåtavtäckningar och smide på säteritak
Rengöring, rostskyddsbehandling med Isotrol Grund och ommålning med svart
linoljefärg på plåt, vit linoljefärg på smide 2 ggr.
Ventiler och fönster på kyrkans sockel
Rengöring, rostskyddsbehandling med Isotrol Grund och ommålning med linoljefärg
i befintlig grå kulör 2 ggr.
Klot, vindflöjel, kors, smide på klockstapel
Rostfläckar behandlas med Isotrol Grund och ommålning med svart linoljefärg 2 ggr.
Detaljer besiktas när ställning har monterats. Om kloten är av koppar tvättning med
Målartvätt.
Klockstapelns trappa
Tidigare målad med linoljefärg tjäras med en färdig blandning linolja/tjära, av
projektören rekommenderat firmamärke Tarlin.
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FOTOGRAFIER FÖRE RESTAURERING

Kyrka

2012-04-20. Takytor mot öster.

2011-05-16. Kyrkspån på västra takfallet med rester av stenkolstjära.
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2011-06-01. Omålade spiror på östra resp. västra sidan kyrkans tak.

2011-06-01.
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2012-05-16. Nertryckt hängränna på västra sidan.

2012-04-20. Färgskador på kyrkans östra fasad.
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2012-04-20. Färgskador vid sakristians ingång.

2011-04-20. Huvudentrén mot söder.
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2011-05-16. Lanterninfasad och fönster före skrapning.

2011-05-16. Lanterninens takfot före skrapning.
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2011-04-20. Fönster östra fasaden.

2011-04-20. Sakristians dörr.
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Klockstapel

2011-04-20. Takyta på klockstapelns norra sidan före restaurering.

2011-08-11. Klockstapelns västra fasad före rengöring/ ommålning.
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2011-04-20. Färgskador på klockstapelns norra fasad och trappa.

2011-08-23. Vimpeln med gammal lagning före ommålning.
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2011-08-23. Närbild vimpeln.

2011-08-23. Otäta ljudluckor mot söder.
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Genomförda åtgärder

Kyrka

Tak
Takytorna skulle enligt bygghandling tjäras med dalbränd trätjära. Kyrkans
trelagstäckta takytor har tjärats med trätjära av märket TA Special 2 ggr, som ej är
dalbränd men industritillverkad och håller en god kvalitet och enligt entreprenören
är fri från slamprodukter, som ofta påträffas i andra tjärtyper. Entreprenören har
huvudsakligen använt TA-Special vid tjärning av svenska kyrktak från 1984 till
omkring 2008. Förslaget godtogs vid byggmöte 2011-05-16 där beställare, projektör,
entreprenör och antikvarie deltog. Den kulturhistoriska fördelen var kvaliteten, som
säkrar spånens livslängd och tjärans mörkare kulör, som överensstämmer med
nuvarande stenkolsbehandlade spån. Den är också tillverkad på svensk fura och
därför mera autentisk. Det är numera svårt att få tag i dalbränd tjära, då de flesta
innehåller kinaolja även om de är dalbrända och håller en god kvalitet. God dalbränd
finsk tjära förekommer också.
Man använde dysa vid appliceringen av den 50-60 grader varma tjäran den första
gången men täckningen blev ej blev fullständig. På ändträ och sidor av flertalet spån
syntes tomma fläckar. Därefter användes pensel och borste, vilket gav ett bättre
resultat.
Totalt 20 rötskadade spån byttes. Kyrkspånen är lagda som tidigare och med 2-3 mm
mellanrum. Enstaka spån med viss sprickbildning var friska och kunde behållas.
Ersättningsspån var redan tjärbehandlade spån från en tidigare restaurering med
samma utseende och dimensioner, som låg i ett kyrkstall.
Det visades sig att kyrkans spåntak var i förvånansvärt gott skick trots att spånen är
51 år gamla. Främst spånet på norra sidan var förhållandevis välbevarat. På spånen
sågs rester som liknade stenkolsstjära. Denna tjärtyp anses olämplig, eftersom den
lätt stänger in fukten. Att takspånen hade ett förhållandevis gott skick kan bero på att
takytorna enligt entreprenörens bedömning såg ut att ha behandlats med kreosot före
stenkolstjärningen.
Plåtlist på säteritak
Säteritakets plåtlist var målad i en brun rostliknande kulör. Den målades i stället med
svart linoljefärg 2 ggr enligt arbetsbeskrivning. Det visade sig också att det fanns
svart färg under nuvarande bruna. På plåtlisten fanns ett glappande hörn mot
nordost som spikkompletterades.
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2011-05-16. Det mörka spånet centralt var rötat och ersattes. Västra takfallet.

2011-05-16. Äldre kyrkspån användes som ersättningsspån.
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2011-05-16. Äldre kyrkspån som sparats i kyrkstall.

2011-06-08. Uppvärmning av tjäran.
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2011-06-22. Spån på kyrkans västra takfall tjärade 1 ggr med dysa. Ej täckande tjära på
ändträ och på sidor.

2011-06-22. Spån på kyrkans västra takfall tjärade 1 ggr med dysa. Ej täckande tjära på
sidor.
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2011-06-22. Kyrkans södra takfall tjärade 1 ggr med dysa.

2011-08-11. Taket på västra sidan efter andra tjärningen med borste.
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2011-05-16. Svart färg under den bruna färgen på säteritakets plåtlist.

2011-06-01. Glappande plåt på säteritak i hörn mot NO spikades igen.
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2011-09-15. Vid slutbesiktning. Kyrkans takytor tjärade 2 ggr (tidigare färgspår lyser
igenom).

2011-09-15. Tak tjärade, ommålade fasader och svartmålad plåt vid slutbesiktning.

Vindskivor
En lagning gjordes på den östra vindskivan. De spruckna bitarna limmades ihop med
vinterlim och tvingas ihop före målning. Skarv mellan vindskiva och vattbräda på tak
kittades igen med linoljekitt. Vindskivor och takfot ommålades med linoljefärg,
samma målningsbehandling och kulör som fasader.
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Skorsten
Sakristians putsade skorsten som var målad med plastfärg utanpå kalkfärgen
ommålades med silikatfärgen Soldalit av fabrikat Keim. Bandjärn på skorstenen
målades med Beckers Metallgrund & Täck.
Hängrännor /stuprör
Samtliga hängrännor och stuprör var plastisolbehandlade av modern typ från 1985.
De byttes mot nya, eftersom de befintliga hade skador och var fulla med tjära. Nya
rännorna sitter ca 2 cm längre ut från takfoten än tidigare. Befintliga rännkrokar
byttes mot nya. Fabriksmålade stuprör och hängrännor i vit standardkulör behövde ej
målas in, vilket underlättar framtida underhåll.
Fasader
Fasaderna ommålades enligt åtgärdsprogram i befintlig vit kulör S 0502-Y med
Engwall & Claessons linoljefärg efter beställarens önskemål vid startmöte 2011-0223. Förtunning gjordes med Alifatnafta. Trälagningar gjordes på sockellist på
nordvästra väggen.
2011-05-16 hade man rengjort fasaderna till rengöringsgrad 1 med speed-heater,
grundat och påbörjat målning dagen därpå. 2011-06-01 var lanterninens fasader
färdigstrukna med gott resultat och kyrkans västra fasad grundmålad. Färgen var
lagom tunt struken utan dropp eller rynk. Rostiga spikskallar på fasader
rostskyddades med Isotrol Grund före målning med linoljefärg.
Vid slutbesiktning 2011-09-15 uppvisade stora fasadytor skinnrynkning och små
knottror. Rengöring, grundning och mellanstrykning hade fram till dess utförts
exemplariskt och med gott resultat. Färgskikten var mycket tunt påstrukna, allt
målningsarbete hade enligt bygghandling avslutats före den 30 augusti. Orsaken var
troligen att man ej hunnit täcka fasaderna efter slutstrykningen, när oväntade
störtskurar, hagel och kyla drabbat platsen. Vatten hade stänkt upp från bomlagen
på de nymålade fasaderna. Samtidigt hade inte heller de nya hängrännorna suttit på
kyrkan.
Påföljande säsong 2012 målades fasaderna om med gott resultat efter slipning av
ytskiktet. Man använde slippapper nr 120. En lätt slipning gjordes av endast det
knottriga ytskiktet med bevarande av brädernas naturliga ojämnhet. Ytorna
godkändes för ommålning 1212-05-23. Provytor för färdigstrykning godkändes 201209-16. Ommålningen blev godkänd vid slutbesiktning 2012-06-29 med undantag för
en knottrig bräda bakom åskledarlinan, bräda mot församlingshemmet (öster) och
liten yta t h om trappan, som ska vara åtgärdade senast 2014-06-28. Gulbruna svep
som förekom på kyrkans fasader under fjolåret, då regnvatten hade stänkt upp på
vissa fasadytor från nytjärade takytor, syntes inte vid slutbesiktningen 2012-05-16.
Missfärgningarna hade försvunnit efter vinterns snö och regn med undantag för
klockstapelns övre kub närmast nedersta takfallen, där fortfarande svaga spår efter
tjärstänk var synliga på de nedersta panelbräderna. Även denna yta besiktas 201406-28.
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2011-05-11. Rengjord och slipad yta mot väster.

2011-05-11. Rengöringsarbete på västra sidan.
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2011-05-11. Rengjord och slipad yta mot väster.

2011-06-01. Grundmålad fasad mot väster.
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2011-06-01. Färdigstruken lanterninfasad mot väg 331 i öster.

2011-06-01. Färdigstruken lanterninfasad mot väster.
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2011-08-11. Färdigstruken fasadyta mot väster med bevarade märken av ramsåg på
panelen. Före störtregn och skinnrynkning.

2011-09-15. Ej godkänd ommålning. Skinnrynkning på klockstapelns fasad mot väster.
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2011-09-15. Ej godkänd ommålning. Skinnrynkning ca 1 meter ovanför sockeln,
klockstapelns fasad mot väster.

1212-05-16. Slipade och slutmålade panelbräder på kyrkans västra fasad med bevarade
märken efter ramsåg.
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2012-06-29. Slipad men knottrig bräda bakom åskledarlina på klocklstapeln (åtgärdas före
2014-06-28).

Lagad vattlist över sockeln
Djupa rötskador har åtgärdats på vattlisten på sakristians NV hörn t v om
sakristiedörren. ca 1,5 meter av listen ersattes med friskt virke i samma dimensioner
som originalet. Den nytillverkade listen sågades horisontellt i två delar vid
monteringen. Bitarna limmades med vinterträlim och snedskarvades med befintlig
list.
Sockel
Ventiler och luckor på sockeln är målade med linoljefärg från Engwall & Claesson 2
ggr i befintlig grå kulör NCS 3502 Y. Rostfläckar grundades med Isotrol Grund och
Beckers Metallprimer före ommålning.
Dörr
Kyrkans dörr mot väster rengjordes till fast underlag och ommålades på framsida och
kanter 2 ggr med Engwall & Claessons linoljefärg i befintlig brun kulör, Bränd
Umbra 2 A – 100 enligt Raä:s färglikare i stället för angiven kulör i arbetsbeskrivning,
som innehöll alltför mycket vitt (se fönster). Karm och fals genomgick lika
målningsbehandling i befintlig vit kulör samma som fasader.
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2011-08-11. Djupa rötskador på vattlist, sakristians NV hörn.

2011-08-11. Djupa rötskador på vattlist, sakristians NV hörn.
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2011-09-15. Vattlist ersatt med friskt virke likt befintligt.

Fönster
Kyrkans ytterbågar har ommålats ut- och invändigt med linoljefärg från Engwall &
Claesson i befintlig kulör 2 ggr på Stams verkstad i Härnösand under sommaren.
Enligt arbetsbeskrivning skulle endast utsidorna ommålas men efter en besiktning på
verkstaden 2011-03-22 före restaureringen beslutades om ommålning även av
insidorna.
Västra sidans bågar åtgärdades först. I samband med demonteringen gjordes smärre
justeringar och avslipning på undersidor. Fönsteröppningarna täcktes med
Termoplast.
Fönsterbågarna är troligen ursprungliga och av tättvuxet virke. På de översta små
fönsterbågarnas insidor låg ett sotlager som trängt in i färgen och på vissa bågar
återstod knappt någon färg alls, där oljan trängt in i träet och lämnat rester av löst
sittande pigment. På ett flertal bågar satt ett hårt vitt plastkitt, typ Tremco, som
torkat kraftigt och orsakat sprickor i färgen eller partiellt kittbortfall. På grund av
krympningen hade det bitvis bildats en spalt mellan kitt och glas, som hade medfört
fuktinträngning.
Bågarna har aldrig målats på kanterna, utom de nedersta som är synliga när man
öppnar. Insidorna hade troligtvis endast varit strukna en gång men var i relativt gott
skick med vidhäftande färg på ett flertal bågar. Vissa var i sämre skick med
fuktutsatta partier och ytröta som behövde slipas bort, exempelvis på ovanssidan
bottenstycken.
Ytterbågarnas utsidor behandlades enligt arbetsbeskrivning med rengöringsgrad 2.
Utvändigt skulle kyrkans fönster ha kulören S 7020-Y50R men provet uppvisade
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alltför mycket vitt pigment. I stället valdes 2A-100 enligt Raä:s färglikare, i
överensstämmelse med befintlig brun kulör och med ett traditionellt pigment (bränd
umbra), vilket var en fördel ur kulturhistorisk synpunkt. Glipor mellan kitt och ruta
tätades med linoljekitt. Hörnbeslagen togs loss, rengjordes och fylldes igen med
linoljekitt före återmontering. Befintliga tätningslister på fönster kompletterades med
silikonlist.
Ytterbågarnas insidor, som inte ingick arbetsbeskrivningen: Dessa fönster var
ljusmålade på insidorna och svåra att rengöra till fast underlag med Målartvätt och
förtunning, som man först prövade. Färgen var klibbig och krullade sig. Därför
rengjordes insidorna till trärent och målades i befintlig ljust grågrön kulör med
linoljefärg från Wibo (880 ml vit, 135 ml obr. Terra, 12 ml kromoxidgrön), som
blandades av Berglund & Boij i Häggdånger.
3 glasrutor var trasiga på södra sidan sedan tidigare, 3 glas gick sönder i samband
med restaureringen. Befintligt kitt bestod bitvis av linoljekitt, bitvis av ett hårt
vidhäftande fönsterkitt av typ Tremco 321. Allt skadat kitt och plastkitt togs bort och
ersattes med linoljekitt.
Vissa fönsterbågarna hade varit spikade på skrå och svåra att få loss före
ommålningen, vissa satt med hake. I stället användes smal skruv i tidigare spikade
bågar vid återinsättning, för att inte orsaka onödiga skador när fönstren demonteras
nästa gång.
Anmärkningar efter slutbesiktningen 2011-09-15 har åtgärdats och slutbesiktats
2012. Vid återmonteringen uppvisade några fönsterbågar färgskador utvändigt på
bottenstycken och ett flertal fönster kunde inte öppnas. Det fanns även skrapmärken
i färgen på karmarna efter fönster som varit svåra att öppna.
Lanterninfönster
Lanterninfönstren som sitter fast ommålades utvändigt på plats. Bågarna rengjordes
till fast underlag och ommålades 2 ggr med Engwall & Claessons linoljefärg i
befintlig vit kulör S 0502-Y. Förtunning gjordes med Alifatnafta. Kittet var bitvis
täckt med en mjukare massa (mjukfog som bättring?).
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2011-03-22. Fönsterbågar från västra sidan på verkstad för ommålning.

2011-03-22. Insida fönsterbåge före ommålning. Färg saknas på bottenstyckets ovansida.
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2011-03-22. Insida före ommålning.

2011-03-22. Utsidan av båge mot väster kittat med kitt av polymertyp.
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2011-04-01. Rengjord båge där löst sittande linoljekitt tagits bort.

2011-04-01. Översta delen av båge rengjord.
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2011-04-01. Löst sittande kitt borttaget på söderbåge, fast sittande linoljekitt får sitta kvar.

2011-04-01. Rengjord båge, insida.
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2011-06-13. Pågående utvändig strykning efter grundning och kittkomplettering.

2011-06-13. Färdigstruken utsida.
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2011-06-01. Färdigmålat lanterninfönster mot öster.

Takryttare på kyrktak
Kors/glob och tupp på de två takryttarna på Viksjö kyrktak var rostiga med färgrester
efter en gröngrå färg, som står i kontrast mot smidesstången som är svartmålad. Den
gröngrå färgen har troligen varit en bronsering som prövats i stället för förgyllning,
som senare genomgått en färgförändring.
Globen och tuppen har rostskyddats med Isotrol. Därefter har de strukits med
Beckers metallprimer, grund- och färdigstrukits med Wibos linoljefärg i gul kulör
blandad av Berglund & Boij av kokt linolja, zinkvitt, syntetiskt klargult pigment samt
järnoxidrött (motsvarande S 0540 –Y20 R). Smidet ommålades 2 ggr i befintlig svart
kulör med Engwall & Claessons linoljefärg efter målningsbehandling med Isotrol
Grund och Beckers Metallprimer. Ommålningen gjordes på plats dagarna före
Midsommar 2012, efter att misslyckade försök till besiktning med lift hade gjorts.
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Glob med kors behandlad med Beckers metallprimer. Foto Sjölanders Måleri.

Grundning med linoljefärg. Foto Sjölanders Måleri.
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Färdigstrykning med linoljefärg kulör. Foto Sjölanders Måleri.

Den rostiga tuppen före ommålning. Foto Sjölanders Måleri.
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Tuppen behandlad med Beckers metallprimer. Foto Sjölanders Måleri.

Tuppen efter ommålning. Foto Sjölanders Måleri.
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Smide, stegar
Smidesräcke vid huvudentrén och stegar har ommålats med linoljefärg 2 ggr.
Rostfläckar skrapades och borstades och tvättades samt behandlades med Isotrol
Grund och Beckers Metallprimer före ommålning.

Klockstapel
Tak
Spåntäckta takytor borstades rena från organiskt material. Tjärningen påbörjades
därefter med TA Special 2011-06-08/09. Tjäran applicerades med borste och
uppvärmd tjära från hink. Totalt 30 rötskadade spån byttes. Kyrkspånen är lagda
som tidigare och med 2-3 mm mellanrum. Takytorna tjärades med borste 2 ggr med
gott resultat. Efter andra strykningen, som gjordes 2011-07-13, var ändträet väl
mättat.

2011-06-08. Påbörjad tjärning västra takfallet.
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2011-09-15. Tjärat takfall 2 ggr södra sidan, klockstapelns karnistak.

Vindflöjel, glob och kors, smide

2011-08-23. Glob och omålat kors.
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Lanterninen kröns av en glob med ett smideskors och vimpel med klot överst.
Detaljerna undersöktes först när ställningar hade byggts. Flöjeln var målad med en
blank och hård svart färg. På flöjeln sitter två gamla spikade lagningar av plåt. Under
den svarta färgen finns rester av förgyllning. Smidet är svartmålat och
mönjegrundat, glob och klot är i koppar. Smidet och vimpeln har rengjorts från
rostfläckar och behandlats med Isotrol Grund och Beckers Metallprimer före
ommålning 2 ggr med svart linoljefärg.

2011-09-15. Vimpel och smideskors ommålade.

Fasader
Rengöring/bortagning av färg gjordes med speed heater ommålades fasaderna 2 ggr
med linoljefärg i befintlig kulör dvs. S-o502-Y.
2011-05-10 besiktades provytor på rengöring respektive färdigstruken vit färg på
västra klockstapelväggen. Panelen var väl rengjord och slipad men med bevarade spår
av ramsågen och naturligt träslitage på panelen. Dock fanns två smärre revor av
skrapan på panelens nedre del på norra sidan, då vädret varit kyligt och färgen suttit
hårt vid rengöringstillfället. Dessa revor åtgärdades före målning.
Smärre träskador som upptäcktes vid rengöringen betraktades som patina och
lämnades utan åtgärd, exempelvis en panelbräda på västra sidans nedre del, som är
sprucken på nederänden ca 0,7 mm med ett hål som uppkommit kring en spik.
Skadan hade kunnat linoljekittas och målas men träet rör sig ändock med eventuellt
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påföljande skador på annat svagare ställe. Rostiga spikskallar på fasader och
ljudluckor rostskyddades med Isotrol Grund före målning med linoljefärg. Galvad
spik som användes vid komplettering av spik på ståndskivan längst ner på
lanterninen ersattes med rostfri.

2011-05-11. Ej kittad spricka på panelbräda längst ner på klockstapelns västra fasad.

2011-05-10. Provyta på rengöring på klockstapelns västra fasad.
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2011-06-22. Rengjord och slipad fasadyta mot väster.

2011-08-11. Grundmålad yta på klockstapelns nedersta avsats.
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2011-08-23. Skrapad fasad mot väster.

2011-05-11. Provyta av fasadkulör på klockstapelns västra fasad (till vänster ut mot hörnet ej
rengjord yta).
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Ljudluckor
Ljudluckorna är i befintligt skick svartmålade. De är byggda av spontade stående
bräder med två tvärslåar och en snedslå på baksidan. Slåarna är spikade med
klippspik. Ljudluckornas insidor har inskriptioner på insidan och var fästa med hjälp
av snidade träkäppar med handsmitt krokbeslag i toppen (vissa saknas) som hakar i
luckornas öglor.
Fyra ljudluckor mot söder och väster hängde ner och var otäta. Vissa gångjärn var
sneda. Ljudluckorna har justerats genom att spika om snedsträvan på insidan av
luckorna med klippspik. Spiken böjdes åter på baksidan lika befintlig spikning. Lösa
spikar i gångjärnshål har ersatts med klippspik. Vittrat och sprött trä på
ljudluckornas nederkant har grundats med en färg riven på zinkoxid och linolja
utblandad med balsamterpentin före ommålning före ommålning med Engwall &
Claessons linoljefärg 2 ggr i svart kulör. Gångjärnen värmdes ommålades 2 ggr med
svart linoljefärg efter skrapning och borstning.

2011-08-23. Påbörjad skrapning av norra fasaden mot kyrkan.

50

2011-08-23. Sprickigt och vittart trä nederst på ljudlucka mot söder.

2011-09-15. Ommålade ljudluckor mot söder.
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2011-09-15. Lanternin, östra och södra fasaderna ommålade 2 ggr.

Kulturhistoriska iakttagelser
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En intressant kulturhistorisk iakttagelse upptäcktes vid rengöringen av lanterninens
fasader. De renskrapade fasaderna visade att de små rundbågiga ”luckorna” var
blindluckor. För att förstärka illusionen var rundbågens form skuren i låg relief i
träet.

2011-08-23. Svartmålade (nu renskrapade) luckimitationer i rundbågeform är också
markerade i träet med en skåra på lanterninens fasader. Foto av östra fasaden.
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2011-08-23. Inskriptioner på ljudlucka mot väster.

Klockstapelns trappa
Trappan behandlades med Roslagsmahogny med svart linoljefärg (i stället för
linolja), tjära och balsamterpentin i förhållande 1:1:1. i stället för Tarlin enligt
bygghandling.
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Använda material och kulörer

Takytor, kyrka och klockstapel: svensk trätjära av fura fabr. TA Special, 2 ggr. Kyrka
med dysa första strykningen, pensel / borste den andra. Klockstapeln enbart med
pensel / borste.
Skorsten: silikatfärg, Keims Soldalit. Bandjärnen målades med Beckers Metallgrund
& Täck.
Plastisolbehandlade hängrännor / stuprör, kyrka: Fabriksmålade, nytillverkade.
Fasader, kyrka och klockstapel: Linoljefärg från Engwall & Claesson i befintlig vit
kulör S 0502-Y. Förtunning med Alifatnafta. Rengöringsgrad 1.
Rostskyddsbehandling av spikskallar gjordes med Isotrol Grund.
Ventiler och luckor på kyrkans sockel: linoljefärg från Engwall & Claesson i befintlig
grå kulör NCS 3502 Y. Förtunning med Alifatnafta. Rostfläckar Isotrol Grund och
därefter Beckers Metallprimer före ommålning.
Fönster: Linoljefärg från Engwall & Claesson. Utvändigt bågar befintlig brun kulör
2A-100 (Raä) med bränd umbra, förtunning med Alifatnafta, Rengöringsgrad 2.
Invändigt bågar Wibo linoljefärg 880 ml vit, 135 ml obr. Terra, 12 ml kromoxidgrön,
rengöringsgrad 1.
Lanterninfönster: Linoljefärg från Engwall & Claesson i befintlig vit kulör S 0502-Y.
Förtunning med Alifatnafta. Rengöringsgrad 2.
Glob/kors och tupp på kyrkans takryttare: har rostskyddats med Isotrol Grund.
Därefter Beckers metallprimer. Grund- och färdigstrykning Wibos linoljefärg i gul
kulör blandad av Berglund & Boij av kokt linolja, zinkvitt, syntetiskt klargult pigment
samt järnoxidrött (motsvarande S 0540 –Y20 R). Stänger: Isotrol Grund och därefter
Beckers Metallprimer före ommålning med svart linoljefärg från Engwall & Claesson.
Kyrkans smidesräcke vid huvudentrén och stegar, plåtavtäckning på säteritak:
Isotrol Grund och därefter Beckers Metallprimer före ommålning med svart
linoljefärg 318 från Engwall & Claesson.
Ljudluckor klockstapel:
Isotrol Grund och därefter Beckers Metallprimer före ommålning med svart
linoljefärg 318 från Engwall & Claesson. Rengöringsgrad 1.
Klockstapelns kors, smide och vimpel: Isotrol Grund och därefter Beckers
Metallprimer före ommålning med svart linoljefärg från Engwall & Claesson.
Klockstapelns trappa: Roslagsmahogny med svart linoljefärg (i stället för linolja),
tjära, balsamterpentin i förhållande 1:1:1.
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