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Inledning

Objekt / dnr.
Sollefteå-Boteå kyrkliga samfällighet, Sollefteå kommun. Länsmuseets dnr. 2012 /
126.

Länsstyrelsens tillståndsärende
Beslut 2011-08-22 dnr. 433-3883-11.

Beställare
Sollefteå-Boteå kyrkliga samfällighet.

Beställarens ombud
Jan Leiknes, Sollefteå-Boteå kyrkliga samfällighet.

Entreprenör
Elias Bygg AB Sollefteå (bygg-snickeriarbeten). Eives mur & kakelservice, Matfors:
Putsarbeten, utvändig avfärgning, invändiga spricklagningar.

Arbetsbeskrivning
”Program för invändig restaurering samt vissa åtgärder exteriört.
Tillgänglighetsåtgärder, 2011-11-21” (sid. 1-9), Format, Birgitta Larsson samt
ritningar för tillbyggnad (fasader, planer, detaljer) och relationsritning 2011-11-04,
Format. ”Åtgärdsprogram Gravkapellet i Sollefteå, Sundsvall 2011-11-17, BW Måleri,
Anders Björklund.

Antikvarie
Murberget Länsmuseet Västernorrland, Bodil Mascher.
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Objektbeskrivning
Beskrivning och historik
Gravkapellet byggdes efter ritningar av Gustaf Hermansson 1927. Ursprungligen var
gravkapellet i ett plan med ett likrum mot södra gavelfasaden, avgränsat från
ceremonirummet.

Gustaf Hermanssons ritning till gravkapellet signerad i juni 1926. Länsmuseets arkiv, mapp
F2 : 34 C, Sollefteå kyrka.

Redan 1943 gjordes två olika förslag på till- och ombyggnader av arkitekten Knut
Nordenskiöld. Det ena förslaget med bisättningsrum nergrävt i väster och en mindre
tillbyggnad med trapphus mot södra gavelfasaden, kvadermönstrad fasad och ingång
mot öster. Det andra visar en högre tillbyggnad i markplanet i vinkel mot västra
fasaden, som bryter upp västra takfoten på det ursprungliga kapellet, dessutom finns
en mindre tillbyggnad utritad mot söder. Hur mycket av Knut Nordenskiölds förslag
som kom till utförande är osäkert. En plan från 1943 visar ceremonirummet utökad
mot söder med likboden. På Nordenskiölds ritningar finns även kolonner, som
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flankerar huvudentrén. Han gjorde även ritningar på bänkinredning vid ytterväggar
för gravkapellet.
Vid mitten av 1950-talet sker större ombyggnader efter ark. Georg Rudners ritningar,
då en källare med kylrum grävs ut under kapellet (1957), bjälklaget projekterades av
Ivar Looström & Alvar Gelins Byggnads– och konstruktionsbyrå i Stockholm. I
öppningen mellan organistrummet och ceremonirummet sitter organisten avgränsad
med en skärm. Det finns även detaljritningar på skärmar för organisten och bänkar
utmed ytterväggarna i kapellet. Framme vid altaret finns ett kors och två ljusstakar
och en katafalk med upphöjda kanter står framför. På en sektion över utgrävt
källarplan (1955) finns en kolonn utritad vid trappan i norr. Ytterväggen mot söder
inrymmer friskluftskanaler och isoleras med Rockwool. Ritningar utarbetas för
installation av belysning och värme.
1981 skedde nästa ombyggnad, som projekterades av ark. Karin Nordåker, Bjerking
Ingenjörsbyrå i Uppsala. Entreprenör var Östman & Norell Byggnads AB i Sollefteå
med Åhmans Måleri i Sollefteå som underentreprenör. Målerikonsult var Stig
Hedvall, Härnösand. Öppningen mot ceremonirummet blir igensatt och rummet
skulle disponeras av prästen. Orgeln som tidigare stått framför öppningen till
ceremonirummet, enligt en relationsritning över bottenvåningen upprättad av
Bjerkings ingenjörsbyrå 1981-05-14 flyttas nu till det nordvästra hörnet enligt
bygghandlingar (senast var orgeln placerad mot den igensatta väggen i nordost).

Gravkapellet innan väggen mellan orgelrum och ceremonirum murades igen, Bjerkings
ingenjörsbyrå 1981-05-14, Länsmuseets arkiv, F2:34 C, Sollefteå Gravkapell ”Förslag till
renovering”.
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Katafalken byggs om och de höga kalkstenskanterna tas bort. Bänkarna utmed
ytterväggar ersätts med lösa stolar, altarväggen förändrades och triptyken tillkom.
Trots ombyggnader kvarstår kapellets strama 1920-klassicististiska drag.
Ritningar för värmesystem och ny belysning utarbetas och man avser att behålla
färgsättningen på väggar, tak och fönster. I bygghandlingarna finns även förslag till
kulör på interiör och möbeltyg från 1981. På kulörproverna har både väggar och
tandsnittsgesims en guldaktig färgton, gesimsen dock mera pigmentrik medan taket
är brutet vitt, vilket överensstämmer med nuvarande kulörer, som före renovering är
avsevärt nersmutsade.

Kulturhistorisk status
Gravkapellet skyddas enligt Kulturminneslagen kap. 4 (detta gravkapell enl. 4 § 3).

Åtgärder och genomförande

Tillstånd före restaurering / Planerade åtgärder (se även Bilaga)
Tillgänglighet
Entrén till kapellet behöver göras tillgänglig och en rullstolstoalett inrättas. Därför
planeras en tillbyggnad i markplan på kapellets södra gavel som rymmer
bisättningsrum, biutrymmen och rwc med ingång utifrån.
Trappa och ramper
Vad gäller befintligt kapell kommer marknivån kring entrétrappan att höjas
motsvarande nedre sättsteg (se planer, Bilaga) och en betongramp i två delar ska
byggas för att ansluta till huvudentréns blocktrappa på östra sidan. Trappans vilplan
ska ersättas med ett nytt vilplan på 1,3 meters djup motsvarande rampen bredd. På
östra sidan gamla kapellet ska marknivån höjas och ännu en ramp byggas till nya
tillbyggnadens planerade RWC. Ramper förses med sarger av granit, smidesräcken
och betongplattor på gångytor.
Mark
Buskar utmed västra sidan gamla kapellet ska tas upp och jordslås för att sedan
återplanteras på den förhöjda marknivån. En plattlagd yta för begravningsblommor
ska läggas på östra sidan nedanför rampen.
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Om-tillbyggnad
Tillbyggnaden ansluter exteriört till den äldre byggnadens klassicerande stil (se
Bilagans ritning). Tillbyggnaden blir lägre och kortare men bredare, med flackt
sadeltak och en central takad entré mot söder med dubbelport. Taket ska avtäckas
med kopparskivplåt, stuprör och hängrännor görs av koppar, lika de som sitter på
befintligt kapell. Fasadbehandlingen ska bli lika den befintliga (vitputsad). En
dubbelport nytillverkas med ramverk men en enda spegel och tredelat överljus. Rwcdörr med samma utformning men utan överljus. Interiört placeras
bisättningsrummet centralt innanför entrén med en sluss mellan gamla kapelldelen
och nybyggnaden. Från slussen nås rwc i öster, i väster finns ett arbetsrum.
Arbetsmiljön kring hanteringen av kistor till och från kapellet behöver underlättas.
Markytan kring tillbyggnadens entré i söder ska höjas och möjliggöra biltransport
med kistor till entrén och vidare på samma nivå in till den gamla kapelldelen genom
den upptagna öppningen i väggen. Samtidigt kan rwc nås även inifrån gravkapellet.
Plattläggning planeras på tillbyggnadens båda sidor samt vid entrén enligt ritning (se
Bilaga).

Gravkapell, äldre delen

EXTERIÖR

Fönster
Utvändig ommålning av fönster med linoljefärg i befintlig kulör. Rengöringsgrad 1.
Beslagen rostskyddas före återmontering.
INTERIÖR

Väggar och tak
Rengöring och ommålning efter separat målningsprogram. Färgsättning i samråd
med antikvarisk kontrollant.
De kraftigt nedsmutsade väggarna i ceremonirummet är enligt kemanalys (BW
Måleri, Anders Björklund) avfärgade med kalkfärg och ska enligt måleriprogram
målas med kalkfärg i befintlig kulör. Analysen ger ej svar på ev. hydrauliska inslag i
underlaget. Taket i ceremonirummet samt tandsnittsgesimsen: torrengöring. Förhall
och orgelrum är enligt kemanalys målade med plastfärg. Väggarna ommålas i
befintlig kulör med samma färgtyp, exempelvis Webetonex.
I bygghandlingarna från 1981 finns kulörprover på interiör och möbler.
Kulörproverna visar att både väggar och tandsnittsgesimsen har en guldaktig färgton,
gesimsen mera pigmentrik, medan taket är brutet vitt.
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Upphöjt golv under altare, Kisthissens tak
Det förhöjda stengolvet under altaret demonteras och nytt golv av kalksten läggs i
nivå med övrigt golv. Laminatklädd spånplatta på kisthissen ersättes med MDF som
lackas i grått lika golvets omgivande kulör. Ny golvmatta till mittgången.
Fönster
Rengöringsgrad 2 och bättringsmålning med linoljefärg i befintlig kulör.
Återupptagning igensatt öppning till orgelrum, Dörr mot vindfång
För att åstadkomma ett större utrymme för begravningsgäster i det äldre kapellets
ceremonirum , flyttas orgeln tillbaka till orgelrummet och den igensatta öppningen i
väggen mellan orgelrum och ceremonirum återöppnas. Väggfasta skåp tas bort.
Orgelrummets dörr mot vindfånget, dörrfoder och lister demonteras försiktigt och
vrids så den blir utåtgående.
Ny öppning och dörr mot tillbyggnaden
Håltagning för ny dörr görs på södra väggens östra del i ceremonirummet. Kanaler
för luftbehandling görs i väggen mellan den äldre kapelldelen och den planerade
tillbyggnaden med luftaggregat i källaren.
Dörren mot tillbyggnaden ska utformas med ramverk och fyllningar lika befintliga
enkeldörrar men målas i kulör lika fönstersnickerier.
Värmesystem
Direktverkande el ska konverteras till vattenburen bergvärme med apparatrum i
källaren. Rördragning i huvudsak genom bjälklagen där det är möjligt. Nya radiatorer
ska ha slät front typ ”designradiatorer” och ej vara högre än befintliga. Radiatorer och
rör inmålas i bakomvarande väggkulör.
Ventilation
Församlingen hade länge varit i behov av en ny ventilation, eftersom den gamla
ansågs bristfällig. Fönster sitter högt upp på fasaden och nås svårligen nerifrån
golvet. Ett nytt aggregat för luftbehandling planeras med placering i källaren och
kanaldragning i väggutrymmet mellan gamla och nya byggnaden.
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Fotografier före om-tillbyggnad.

2012-06-04. Huvudfasad mot norr.

2012-06-04. Trappan före ombyggnad.
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2012-06-04. Norra och östra fasaderna.

2012-06-04. Fasad mot väster.
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2012-06-04. Fasad mot söder.

2012-06-04. Omfattande färgskador på fönster utvändigt.
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2012-06-04. Ceremonirummet med södra väggen före ombyggnad.

2012-08-09. Förhöjt golv framför altaret före ombyggnad.
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2012-06-04. Ceremonirummet med norra väggen före ombyggnad. Svarta svep kring
väggradiatorer.

2012-06-04. Ceremonirum, väggar, tak och gesims före rengöring och ommålning.
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2012-06-04. Förhall före ombyggnad.

Genomförda åtgärder

Tillgänglighet
Mark
Framför huvudentréns blockstenstrappa har marknivån höjts i nivå med trappans
nedersta sättsteg. Befintlig markbeläggning av smågatsten kring trappan har
återanvänts och återlagts i diagonalmönster som tidigare enligt ritning.
Avvikelser vad gäller markarbeten är tre rader gatsten som avgränsar ytan med
begravningsblommor mot bilvägen på östra sidan samt en avtrappning i
planteringens kantgatsten på västra sidans gamla kapelldel på grund av rörledningar
i marken. På östra sidan lades gatsten ut även på en yta av ca ett par kvadratmeter vid
rampens början från öster för att den plana delen av markbeläggningen skulle se
likadan ut och nivåskillnad lättare skulle uppfattas av synsvaga.
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2012-10-15. Återläggning av gatsten på förhöjd markyta framför huvudentrén.

Ramper
En ramp i två lutande plan med mellanliggande vilplan har gjutits i betong med
anslutning till huvudentrén och det breddade vilplanet på blocktrappans östra sida.
Ännu en ramp löper utmed gravkapellets östra sida fram till ett nytt rwc inrymt i den
nya tillbyggnaden i söder.
Rampernas gångytor är klädda med kvadratiska betongplattor i standardformat. De
är försedda med svartmålade smidesräcken på båda sidor. Räckena avslutas i böjda
handtag som sticker ut ca 22 cm. Församlingen hade i ett tidigt skede information om
Boverkets rekommendationer (HIN 2), vilket är minst 30 cm vid rampens början och
slut. Eftersom man ville montera räcken på båda sidor, gjordes räckesdelen mot
huvudentrén närmast fasaden kortare för att få svängrum och underlätta
framkomligheten på vilplanet mellan rampdelarna, som är gemensamt med rampen
mot rwc i nybyggnaden.
Rampernas granitbeklädnad planeras monteras först våren 2013, eftersom sättbruket
inte härdar i vinterkyla.
Trappa huvudentré
Rampen som byggts mot huvudentrén ansluter till vilplanet på blockstrappans östra
sida. Vid trappans ombyggnad har det befintliga vilplanet behållits men dragits fram
motsvarande rampens 1,3 m bredd. Enligt bygghandling skulle det gamla vilplanet
ersättas med ett nytt bredare vilplan. I stället lyckades man på kommunens förråd
hitta två längre begagnade naturstenar som placerades centralt i tomrummet, vilket
var fördelaktigt ur kulturhistorisk synpunkt, då vilplanet kunde behållas samtidigt
som stenarna hade liknande gräng och ytstruktur som befintlig sten. De stora blocken
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smälte väl in med befintlig stenläggning, där hela oskarvade stenar låg centralt på
både vilplan och översta trappsteget och mindre stenar passades in i tomrummen på
sidorna på samma sätt som på befintlig trappa. Vissa tjocka stenar med rundade
ojämna undersidor var svåra att passa ihop vid ombyggnaden och måste därför
huggas jämna något.

2012-09-26. Uppbyggnad av vilplan och den tvådelade rampen vid huvudentrén.

2012-08-29. Framflyttat vilplan för anslutning till rampens bredd.
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2012-08-29. Framflyttat vilplan för anslutning till rampens bredd.

2012-09-26. Trappan vid huvudentrén läggs om.
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2013-01-10. Rampens räcken monterade.

Gravkapell, äldre delen

EXTERIÖR

Mark
En plattlagd yta för begravningsblommor har också anlagts på östra sidan nedanför
rampen.
Fönster
Fönstren rengjordes till rengöringsgrad 1 och ommålades på verkstad i befintlig kulör
med Beckers ”Tradition” linoljefärg kulör NCS 2500 (likvärdig Engwall och Claessons
linoljefärg). Man platsblandade linoljekitt och beslagen rostskyddades och fylldes
med kitt före återmontering.
STOMME

Ny dörröppning i södra väggen
En ny dörröppning mot nybyggnaden har tagits upp i södra väggens östra del (se
även Dörrar). Väggen utgör den äldre delens fasadmur och är uppbyggd av
lecabetongblock. I delar av väggen går äldre ventilationskanaler med asbest, vilket
medförde asbestsanering.
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2012-08-20. Upptagen dörröppning mot nya tillbyggnaden i söder.

2012-08-20. Återupptagen dörröppning mellan ceremonirum och orgelrum.
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Återupptagning igensatt öppning till orgelrum
Håltagningen gjordes endast efter den ursprungliga dörröppningen, som utgjordes av
lättare material , som användes vid igenmurningen. Dörren blev därigenom något
lägre än enligt ritningar.
INTERIÖR

Golv. Upphöjt kalkstensgolv under altaret
Efter demontering av de yttersta stenarna som satt gjutna i betongen upptäckte man
att det inte fanns något kalkstensgolv under den upphöjda delen, vars kanter visade
sig utgöras av fullsten medan den övriga golvbeläggningen är ca 35 mm tjock.
Arkivuppgifter om plattornas ursprung gick ej att få fram inom rimlig tid men
befintligt golv har karaktären av Jämtlandskalksten, vilken ofta förekommer i länet.
En provsten skickades därför till en nutida leverantör och tomrummet i golvet
kompletterades med nytt golv av kalksten bruten i Brunflo från Wasasten of Sweden
AB, kallad ”Jämtlandskalksten grå” finslipad i nivå med omgivande golvytor.
Kanterna av fullsten kunde ej återanvändas, eftersom underliggande betongvalv ej
tålde nerbilning i den omfattning som skulle behövas. Dessa sparas i ett förråd vid
prästgården.
Vid flyttning och fraktning av stenar med skottkärra uppstod repor i kalkstensgolvet
av grus mellan byggpapp och golvplattor så att golvet behöver slipning.

2012-08-09. 2012-08-09. Demontering av kalstenarna under altaret. Kanterna utgörs av
fullsten.
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2012-08-20. Förhöjt golv under altaret borttaget.

Golv. Kisthissens tak
Kisthissens befintliga tak skulle enligt bygghandling ersättas med beklädnad av MDFskiva som målades in i golvkulör. I stället hade beställaren valt att belägga kisthissens
överdel med överbliven sten från kompletteringen av altargolvet.
Väggar och tak ceremonirum . Torrengöring, avfärgning,
Taket i ceremonirummet rengjordes torrt med Wisch-absvampar, efter en referensyta
som tagits fram i förväg. På en halv kvm kunde man vid besiktning under påbörjad
rengöring ana svaga ränder, vilket enligt målarna berodde på skuggverkan då den
putsade takytan inte var helt slät. Efter slutbesiktning är dock resultatet godkänt och
rengöringen ser jämn ut.
Även tandsnittsgesimsen torrengjordes enligt bygghandling. Skador lagades med
stuckaturgips och retuscherades med samma färg som till väggarna (Serpo 249, se
nedan), platsblandad med traditionella pigment som bränd och obr. terra di Siena,
grön umbra och oxidsvart, eftersom gesimsen är mera pigmentrik än väggen
nedanför. Bruna rinningar på ett begränsat parti av tandsnittslisten mot söder
närmast i SO hörnet försvann ej vid torrengöring utan retuscherades. På västra
långsidans tandlist fanns på den åttonde ”tanden” från NV hörnet räknat en
begränsad putsskada. Putsen satt väl fixerad och ilagades med stuckaturgips.
Väggarna var mycket smutsiga med svarta svep där radiatorerna har suttit. Väggarna
skulle enligt bygghandling avfärgas med kalkfärg i befintlig kulör och entreprenören
ville använda Beckers kalkfärg invändigt. I stället användes Serpo 249 efter
antikvariens rekommendation, eftersom egenskaperna hos denna kalkfärg är mera
kända. Serpo 249 är lufthårdnande utan hydraulisk effekt med dolomit som filler.
Som alla fabriksfärger har den egenskaper som lite påminner om målarfärg, dvs. den
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är mera stum och statisk jämfört med traditionell färg gjord på kalkdeg. Traditionell
avfärgning med gotlandskalk har mera atmosfär och lyster och åldras även vackrare
men användes ej, då det var osäkert om underlaget innehöll hydrauliska inslag. Efter
jämförelse med kulörprover på ren yta valdes kulör 92:2 (motsvarande 25 kg
kalkpasta: 60 g ljusocker) enligt Kalkfärg 90. Provyta gjordes med enbart på en kulör
på församlingens önskan, som godkändes 2012-10-19. Efter 2 strykningar blev färgen
inte helt täckande på alla väggytor. Väggarna avfärgades med godkänt resultat
sammanlagt 3 ggr med Serpo 249.
Avfärgnings- och målningsarbeten invändigt utfördes av målarentreprenaden.
Murarna utförde invändiga spricklagningar.
Väggar orgelrum och förhall. Ommålning
Dessa utrymmen med plastfärg på väggarna hade på församlingens eget initiativ
målats med en plastemulsion enligt bygghandling i en äggskalsvit kulör som inte
godkändes vid antikvarisk besiktning, eftersom kulören avvek från tidigare färg.
Enligt godkänd bygghandling skulle väggarna målas lika befintligt. Därför gjordes en
tredje strykning med platsblandad färg av torrpigment i kulör lika tidigare väggkulör
och i överensstämmelse med övriga väggytor. Väggfärgen som använts är Beckers
Webetonex väggfärg.

2012-09-26. Spricka i SV hörnet före lagning med stuckaturgips.
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2012-09-26. Spricklagningar på östra väggen före avfärgning.

2012-09-26. Spricklagningar på västra väggen före avfärgning.

Fönster
Fönstren rengjordes och bättringsmålades i befintlig kulör med Beckers ”Tradition”
linoljefärg kulör NCS 2500.
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Dörrar
Den nya enkeldörren har tillverkats av massiv fura på Näsåkers snickerifabrik
utformad med ramverk och fyllningar. Dörren sattes i liv med ceremonirummets
södra vägg och inåtgående i stället för indragen (godkänd av brandskyddet), eftersom
inte slussen byggdes och utrymmet mot tillbyggnaden ej räckte till (se Gravkapell.
Tillbyggnad). Dörrbladet gjordes 1090 mm bred i stället för 990 mm för att rymma
kistornas passage. Därför blev fyllningarna något bredare än på befintlig enkeldörr,
som är något maniéristiskt utdragna. Öppningen som enligt ritning skulle ha samma
höjd som den återupptagna öppningen mot orgelrummet, gjordes något lägre för att
inte luftningsventilen skulle hamna störande nära gesimsen. Den målades utan
antikvarisk kontakt med industrifärg i grå kulör - NCS S 2500-N likt fönsterbågar
enligt bygghandling. Traditionell linoljefärg hade varit mera lämplig i denna miljö.
Tröskel till nya tillbyggnaden är snedskuren eklist för att underlätta passage av
rullstol-/kistvagn.
Orgelrummets dörr mot vindfånget demonterades och vändes 180 grader till
utåtgående.
Armaturer
Församlingen tog själv fram en enkel armatur av vitt opakt glas för ceremonirummet,
som efter antikvariens godkännande monterades på väggen mellan varje fönster.
Församlingen rekommenderades kontakta arkitekten för förslag av armaturer. Nya
lysrör är monterade i vinkeln mellan den rundade takytans avslutning mot väggen.

2012-12-04. Södra väggen med ny dörr till tillbyggnaden. Efter torrengöring resp. avfärgning
väggar och tak.

25

2012-12-04. Ceremonirummet mot förhallen i norr efter återöppnad vägg mot orgelrum.

2013-10-01. Förhallen med dörr mot orgelrummet demonterad och vänd utåtgående.
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2013-06-04. Förhallen med oförändrad dörr mot källartrappan mittemot.

Värmesystem, radiatorer
Kapellets gamla el-värmesystem har ersatts av vattenburen bergvärme med
värmepump installerad i gamla kapelldelens källare. Nya rördragningar av koppar
går genom bjälklaget upp till bottenvåningen. Nya vattenburna panelradiatorer av
fabrikat Purmo har installerats utmed ceremonirummets ytterväggar. Radiatorerna
har slät front och tvåradig. De kunde ej göras tunnare för att inte öka arean och med
hänsyn till önskad effekt. Normalt kan man ofta göra ledningsdragning från källaren
direkt upp till vardera väggradiator och därigenom slippa störande rördragning
utmed väggarna. I detta fall drogs ändå rören utmed väggar i ceremonirummet,
eftersom detta bedömdes vara mera reversibelt. Alternativet hade varit flertalet
genomborrningar av kalkstenssocklarnas listdel på golvplanet. Nu behövdes bara
enstaka genomborrningar i golvet (de höga stensocklarna fortsatte med en bred
stenlist även på golvytan utmed väggar). Rördragning gjordes strax över golvsocklar.
Bottenkopplade anslutningar valdes, vilket var mera diskret än sidokopplade (som
ändå inte kan dras horisontellt). Synlig rördragning är inmålad i bakomvarande
väggkulör. Församlingen ville ej målningsbehandla de vita radiatorerna utan nöjde
sig med inmålning av synlig rördragning i bakomvarande väggkulör. Orsaken var, att
fabriksmålade är lättare att rengöra än platsmålade ytor med elementfärg.
Radiatorerna är huvudsakligen dolda av stolarna men inmålning skulle göra
väggytorna lugnare och och utsmyckningarna, putsade listverk, skulle komma bättre
till sin rätt. Ur estetisk synvinkel rekommenderas därför, att man målar in
radiatorerna i bakomvarande väggkulör, när nästa tillfälle ges.
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Ventilation
I samband med byggstart planerade man in ett nytt ventilationssystem, som
installerades efter länsstyrelsens muntliga tillstånd. Aggregatet har placerats i
arbetsrummet i nya tillbyggnaden. Interiört har luftinstallationerna inneburit två
ventiler ca 40x60 cm men ingen rördragning förekommer i ceremonirummet.
Ventilerna sitter dels längst bak i ceremonirummets NV hörn strax ovanför
golvsockeln (frånluft), dels längst fram ovanför nya dörren till tillbyggnaden. De är
inmålade i väggkulör. Där framme skulle ventilen enligt överenskommelse vid
byggmöte 2012-08-20 haft en mera diskret placering, vilket enligt entreprenören ej
var möjligt av tekniska skäl, pga av befintliga installationer vid golvnivå i väggen.

2013-10-01. Ventil för frånluft NV i ceremonirum.

Gravkapell. Tillbyggnad.
EXTERIÖR

Mark
Man har höjt markytan kring nya entrén med en plan yta precis framför nya porten
för lätthanterlig transport av kistor från bilen. En rad betongplattor är lagda utmed
tillbyggnadens sockel på båda sidor som avslutas i vardera hörn av entrésidan med en
plattlagd rektangel enligt ritning.
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Fasad

2012-08-09. Nya tillbyggnaden tar form.

2012-08-09. Nya tillbyggnadens västra sida.
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Tillbyggnadens fasader är putsade med lufthårdnande kalkbruk. Den murade
stommen byggd av lecablock försågs med nät och stänkgrundades med Weber
rödgrund 103. Därefter stockning och ytputs med torrsläckt lufthårdnande
fabrikskalk av märket Weber 142. Avfärgningen är gjord med traditionell kalkfärg
dvs. våtsläckt kalkdeg och vatten. Man gjorde totalt 9 strykningar med vattning
mellan varven och efterfixering. Under puts- och avfärgningsarbetena, som gjordes
väl sent, har man inte haft några frostnätter. Karbonatiseringen behöver dock även en
frostfri period efter avfärgningen. Kulörmässigt är tillbyggnaden lika befintlig fasad
dvs. en rent vit kalkfärg med rundstruken ytstruktur, inget pigment är tillsatt. I
sprickor i putsen syns underliggande avfärgning, ett vitt färgskikt brutet i en varm
ton, troligen ingår guldockra. Utvändiga pelare vid entrén har målats i samma kulör
som fasaden.

Ventilation
Exteriört har installationerna inneburit att två ventiler med 40 cm diam (till/frånluftsdon) av märket Lindab har tillkommit på tillbyggnadens fasad i väster och
norr (mot arbetsrummet). Ventilerna på huvudfasaden kunde ej undvikas, eftersom
dessa enligt teknisk konsult måste sitta åtskilda för att anläggningen skulle få fullgod
funktion. Alternativ till ventilerna på fasaden var enligt ventilationstekniker en huv
på taket, vilket var en sämre lösning ur estetisk synpunkt.

2012-09-26. Avslutad avfärgning av tillbyggnaden.
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2012-10-15. Rampens gångyta, plattlagd yta för begravningsblommor.

2012-09-26. Nya tillbyggnaden efter avfärgning. Förhöjd markyta framför porten.
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2012-09-26. Tillbyggnad västra sidan med ventil i fasaden. Kantsten vid planteringsyta
avtrappad utmed gamla kapelldelen.

2013-01-10. Tillbyggnaden mot söder (en glasruta på porten i skugga).

Tak, takavrinning
Plåtarbeten har utförts enligt bygghandling. Tillbyggnadens sadeltak har belagts med
kopparskivplåt lika befintlig takplåt. Hängrännor och stuprör av koppar har
monterats med samma utformning som hängrännor och stuprör som på befintligt
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kapell. Delar av takfoten har inklädnad av koppar. Över sockeln har man fäst en
vattlist av koppar lik den som sitter på gamla kapelldelen.
Dörrar
Nya tillbyggnadens utvändiga pardörr mot söder och enkeldörr till rwc mot norr har
tillverkats på Näsåkers snickerifabrik av ekträ i ramverk med ekfanérade fyllningar
samt karmar enligt ritning, även dessa i ek. Befintliga dörrar är i ek. Porten, där varje
dörrblad har ramverk med en enda spegel och tredelat överljus, har ett funktionellt
drag som därmed avviker från befintliga dörrar och märker ut nybyggnaden.
Uppställningsbeslag monterades av arbetsmiljöskäl. Församlingen kommer att
montera in ett modernt dörrtrycke i borstat stål lika gångjärnen. Exteriört över nya
rwc-ingången har man monterat en lykta.

INTERIÖR

I tillbyggnaden finns bisättningsrum centralt med städ och rwc mot öster och ett
arbetsrum i väster. Stommen är byggd av lecablock.
Sluss
Vid byggskedets första möte 2012-08-09 var stommen och väggar på tillbyggnaden
redan uppförda. Man hade uteslutit slussen som enligt ritning skulle finnas mellan
bisättningsrum och ceremonirummet. Orsaken var enligt uppgift att kisthissens mått
var större än planerat. Detta medförda vissa förändringar av den nya dörrens
placering mellan gamla och tillbyggda delen av gravkapellet (Se Gravkapell, äldre
delen, Dörrar).
Bisättningsrum
På norra väggen i NO hörnet togs dörröppningen upp mot ceremonirummet i gamla
byggnaden. Väggen, som tidigare utgjorde kapellets söderfasad, bestod av lecablock
och håligheter med äldre asbeströr för ventilation, mot väggen står de vita
kistkylarna. Plywood och gips monterades på de nya murade väggarna, som målades i
brutet vitt. Golvet utgörs av stålglättad betong målad i en ljust grå kulör.
Arbetsrum
Plywood och gips monterades på de nya murade väggarna, som målades i brutet vitt.
På golvet ligger en grå plastmatta. På södra väggen har man byggt ett hyllsystem i vit
laminat för urnförvaring. En skjutbar fanérad trävägg har införskaffats för att
monteras som skydd framför hyllsystemet med urnorna.
Rwc
Plywood och gips monterades på de nya murade väggarna, som målades i brutet vitt.
På golvet har man lagt mörkt grå lerklinker.
Ventilation
Aggregatet för till-/frånluftsdon har placerats i arbetsrummet i nya tillbyggnaden
med kanaler inbyggda i väggen. Ovanför kistkylarna i bisättningsrummet är
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ventilationsrören synliga och vitmålade och går fram till ventilen mot
ceremonirummet.

2012-08-09. Interiört bisättningsrum nya tillbyggnaden. Öppning mot
arbetsrum/urnförvaring.

2012-12-04. Bisättningsrum, dörr till städ rakt fram.
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2013-01-10. Bisättningsrum med dubbeldörr invändigt mot nya södra entrén (dörrtrycke
kommer att bytas).

2013-01-10. Detalj tröskel, ny dubbeldörr.
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2012-12-04. Rwc.

2012-08-20. Stomme arbetsrum.
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2012-12-04. Arbetsrum i tillbyggnaden. Inbyggt ventilationsaggregat.

Antikvariska synpunkter
Antikvarien har haft tillgång till ”Program för invändig restaurering samt vissa
åtgärder exteriört. Tillgänglighetsåtgärder”, 2011-11-21 (sid. 1-9), Format, Birgitta
Larsson samt ritningar 2011-11-04. Inga andra handlingar fanns enligt
entreprenören. Först efter slutbesiktning kom Rumsbeskrivning/Af-del
/Rambeskrivning (Format) tillskickade Länsmuseet efter muntliga förfrågningar
under sommaren och mail 2012-08-15. I kompletterande bygghandlingar fanns
anvisning om material, mått med mera.
Enligt Länsstyrelsens beslut skulle kompletterande bygghandlingar skickas in för
godkännande av kulörer, armaturer samt klinkers. Enligt kontakt med Länsstyrelsen
behövde ej tilläggsbeslut göras utan detta fick ingå i den antikvariska kontrollen.
Efter planeringsmöte 2012-06-04 höll antikvarien tidigt telefonkontakt angående tid
för byggstart men kallades först 2012-08-09, vilket var alltför sent, då
byggnadsarbeten redan kommit igång. Stomme, tak och väggar på tillbyggnaden var
då redan uppförda.
Antikvariska ställningstaganden beträffande trappans ombyggnad och rampens
räcken sid 15-16, invändig avfärgning sid 21, målning, placering av innerdörr samt
armaturer sid. 24. Värmesystem, radiatorer och ventilation sid. 26-27.
Senare utförda åtgärder, exempelvis byte av klädsel på stolar med mera, är utförda av
församlingen själv, utan antikvarisk kontakt och efter entreprenadens slut.
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Återstående arbeten; granitsarger på ramper och markarbeten som planteringar och
återplantering av buskar samt dörrtrycken i matt stål lika gångjärn på ytterdörrar
efterbesiktas 2013.

Använda material
Gamla kapelldelen
Orgelrum och vindfång: Beckers Webetonex väggfärg platsblandad.
Väggar: lufthårdnande kalkfärg, Serpo 249, kulör 92:2 enligt Kalkfärg 90 (25 kg
kalkpasta: 60 g ljusocker).
Tandsnittslist: (torrengöring) retuscher med Serpo 249 platsblandad med
traditionella pigment (bränd och obr. terra di Siena, grön umbra och oxidsvart).
Fönster: Ut- och invändig ommålning i befintlig kulör med Beckers ”Tradition”
linoljefärg kulör NCS 2500. Platsblandat linoljekitt med krita och linolja.
Ny innerdörr på södra väggen: Becker Acroma, Care Top DH1325-9021 bruten till
kulör S2500-N.
Panelradiatorer av fabrikat Purmo.
Komplettering kalkstensgolv: Wasasten of Sweden AB, kallad ”Jämtlandskalksten
grå”.
Nya tillbyggnaden
Fasad: stockning och ytputs med torrsläckt lufthårdnande fabrikskalk av märket
Weber 142.
Nya ytterdörrar: Betsad på Näsåkers Snickeri.
Invändigt Väggar/tak: Nordsjö: Bindoplast 7 - matt vattenburen väggfärg för målning
inomhus på puts, betong, o.d.
Golv: Nordsjö: Epolan V Akryl - vattenburen halvblank golvfärg för in och
utvändig målning av betonggolv.
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Landsarkivet: O VI, Ritningar rörande begravningskapell på Sollefteå kyrkogård,
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