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Inledning 
 
 
Länsstyrelsen gav 2013-10-14 Svegsbygdens församling tillstånd till exteriör 
renovering av Lillhärdals kyrka, Härjedalens kommun (Dnr 433-9114-2012). 
2015-06-24 beviljades tillstånd till renovering av torntak Lillhärdals kyrka (läns-
styrelsens dnr 433-4778-2015). 
 
Arbetet med tornet har utgått från ett åtgärdsförslag av arkitekt Kalle Jo-
hansson, daterat 2012-11-18. Arbetet med torntaket har i stort följt ett åtgärds-
förslag upprättat av Torgny Sjöström (2015-06-18), förfrågningsunderlag upp-
rättat av Bengt Lidén (2015-06-29), länsstyrelsens beslut samt de anvisningar 
som lämnats av antikvarie i samband med utförandet.  
 
Startmöte hölls den 20 april 2015, samma dag som ställningen började resas. 
Själva arbetena på tornet påbörjades den 4 maj 2015. Arbetena på fasaden 
har omfattat mindre trälagningar och målning av fasad och fönster. Arbetet 
med torntaket har genomförts under augusti - december 2015 och har innefattat 
papptäckning och plåtarbeten på tornhuven samt nya foder i trä kring urtav-
lorna. Arbetena på fasaden har utförts av Kulturarvet/Knytting AB. Fönst-
ren har åtgärdats av Bergs fönsterrenovering. Plåtarbetena på tornhuven har 
utförts av Winthers bygg AB. 
 
Slutbesiktning av måleriarbetena genomfördes den 10 augusti. Slutbesiktning 
för plåtarbetena genomfördes den 19 oktober. Då var arbetena inte helt slut-
förda. Den sista ramen kring urtavlorna kom på plats den 21 december 2015 
så att kyrkan stod klar lagom till julottan. 
 
Antikvarisk medverkan och dokumentation har utförts av antikvarie Henrik 
Ylikoski och Björn Olofsson, Jamtli. Besöksprotokoll, fotografier, ritningar 
och andra handlingar som rör upprustningen finns i länsmuseets arkiv.  
 
Östersund den 18 mars 2016 
 
 
Henrik Ylikoski 
 
Antikvarie 
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Fastighetsuppgifter m.m. 
 
Objekt Lillhärdals kyrka 
 
Dnr Jamtli  322/2013 F8ACC 
 
Dnr LST  433-9114-2012 
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Historik 
Lillhärdal bröts ut ur Svegs socken 1407. Enligt en på 1600-talet nedtecknad 
muntlig tradition ska det tidigare ha funnits en träkyrka på en ö i Härjeån. 
Den nuvarande kyrkan är delvis medeltida. På kyrkans södra mur finns in-
vändigt rester av senmedeltida kalkmålningar som togs fram vid en restaure-
ring 1979-80. Kyrkan om- och tillbyggdes åren 1770-71 av byggmästare Pehr 
Olofsson i Dillne. Den invigdes den 12 mars 1780. Ett torn av trä tillkom 
1805, uppfört av byggmästare Pål Pehrsson i Stugun. År 1880 genomfördes 
en större renovering, både exteriört och interiört. Tornet vitmålades och 
dess fönster och ljudluckor förstorades och blev rundbågade. Lanterninens 
öppningar utvidgades och försågs med fönster. År 1913 insattes tornur i be-
fintliga lukarner (takkupor). År 1929 ersattes torntakets spån med koppar-
plåt. Tornet stadgades och fick ny beklädnad. År 1949 ersattes spåntaket på 
långhuset med skiffer. I samband med restaureringsarbeten 1953-56 fick lan-
terninen nya fönster samt nya urtavlor med belysning. Möjligen målades de 
nedre fönstren på tornet vita i samband med dessa arbeten. På äldre avbild-
ningar är fönstren mörka (se figur 1). År 1962 tillkom en källarvåning under 
sakristian. 1979-80 genomgick kyrkan en exteriör- och interiör renovering. 
Fasaden ska då ha målats vitt brutet i gult. De nedre fönstren på tornet måla-
des i ekbrunt, medan de övre fönstren målades vita. Dörrarna målades med 
täckande lasyrfärg (enligt handling i Jamtlis arkiv). Senaste exteriöra åtgärden 
var 1992, då tornets fasad målades.   
 
 

 
Figur 1 Lillhärdals kyrka Foto: Eric Festin, 1914, JLM, Reproneg 83 X-257/4-5. 
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Antikvariskt resonemang 
Avsikten med en kulturhistorisk byggnadsrestaurering är att enbart åtgärda 
tekniskt skadade delar. Det måste göras stor åtskillnad mellan förslitnings-
skador och tekniska skador. Förslitning är förändringar som 
berättar om byggnadens ålder och om hur byggnaden/byggnadsdelen har 
använts. Denna typ av förslitningsskador ingår därmed i det kulturhistoriska 
värdet och bidrar till upplevelsen och förståelsen av gångna tiders vardagsliv. 
En teknisk skada är en skada som nu eller i en omedelbar framtid äventyrar 
byggnadens fortlevnad. Motivet till åtgärderna på Lillhärdals kyrka är i hu-
vudsak tekniska brister i befintlig målning och rötskador på fönster.  
 
Nuvarande färgsättning på tornets fasadpanel har funnits sedan 1880-talet. 
Kalle Johansson skriver i åtgärdsförslaget att det inte finns motiv till ändring 
av färgsättning i samband med en ommålning. Även om det finns uppgifter 
om att det tidigare var gulmålad stående träpanel på tornet tillsammans med 
rödfärgade/tjärade spån. Sedan 1929 års och 1949 års åtgärder är läget an-
norlunda med kopparklätt torntak och skiffertak på långhuset. Därför före-
slås i åtgärdsförslaget en färgsättning som ansluter till detta senare skede i 
kyrkans historia. I samband med att fasaden skrapades, syntes spår av röd-
färg på den övre spånklädda delen av tornet. På omfattningarna kring ljud-
luckorna, fick man fram två grå kulörer. På den nedre panelklädda delen av 
tornet, hittades endast olika vita nyanser. Då församlingen uppfattade den 
kulör som kyrkan fick 1992, som alltför vit. Valdes istället en bruten vit ku-
lör som tornet tidigare haft. Den valda kulören ligger nära långhusets puts-
kulör.  
 
De nedre fönstren på tornet var, innan åtgärd, målade i en blekt rosa ton. 
Enligt dokumentationen från ommålningen 1992 användes för fönsterbågar 
och sakristidörr NCS 5030-Y70R. År 2013 gjordes en färgundersökning in-
för en eventuell ommålning av fönstren. Enligt minnesanteckningen från 
undersökningen föreslogs för fönsterbågarna Engelskt röd (NCS S 5030-
Y80R). I samband med arbetena 2015 togs prov i form av färgflagor av den 
befintliga kulören, dessa fick ligga och dra i linolja. Färgen mörknade då så 
den motsvarade NCS 5030-Y80R, det vill säga den kulör som togs fram vid 
färgundersökningen 2013. Det undre lagret (baksidan av färgflagorna) var 
dock mörkare brunt. Den mörkt bruna kulören skulle kunna vara den ”ek-
färg” som användes på fönstren 1979. För att undvika att fönstren efter 
några år återigen antar en blekröd ton, valdes på inrådan av Kulturarvet, en 
något mörkare kulör NCS S 6040-Y80R.   
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Byggnadsbeskrivning 
 
 
 

Uppgifter om konstruktion 
 
Grund: Gråsten 
Stomme: Långhus: gråsten/tegel, Torn: timmer 
Fasad: Långhus: puts, Torn: stående träpanel/spån. 
Tak: Långhus: skiffer, Torn: kopparplåt. 
 
Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med kor i öster, torn i väster samt 
sakristia i nordöstra hörnet. Ingång sker genom torn och mittportal på sydsi-
dan. Kyrkan är byggd av gråsten med inslag av tegel i fönster- och dörr-
omfattningar. Tornet är uppfört av timmer. Flera av stockarna i tornet har 
återanvänts och kan ha ingått i en tidigare klockstapel. Tornets nedre del är 
klädd med stående panel, den övre delen med spån. Ursprungligen var spån-
beklädnaden rödfärgad och panelen gul. Sedan 1880 är tornet vitmålat.  
  

Beskrivning av utförda åtgärder 
 
De huvudsakliga bristerna på tornet var att färg flagnat och krackelerat på 
såväl stående träpanel, kyrkspån, fönster med omfattningar och listverk av 
trä och målade plåtarbeten. Sprickor och släpp i kittfalsen på fönstren och 
träpluggarna i hörnen på bågarna hade rört sig. Vid undersökning av 
färgskiktet framkom att det fanns plastfärg under senare målningsskikt. I åt-
gärdsförslaget föreslogs komplett färgborttagning, rötskadade delar skulle 
bytas eller ilagas och trasiga glasrutor bytas på fönster. 

 

PANEL 

Tornfasad mot söder 
Skarvar i fasadpanelen antyder att man redan tidigare har reparerat panelen 
ned mot grunden. De tre första bottenbrädorna från hörnet närmast långhu-
set var nu rötskadade. Även brädorna intill var angripna. En profilerad lock-
läkt var rötskadad. En vitlackerad täckplåt satt monterad i övergång mellan 
vattbräda och betongyta vid sockeln, betongsockel var relativt plan med lite 
fall utåt mot mark. 
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Åtgärd: Plåten togs bort. Vid anslutning mot långhuset, avlägsnades rötska-
dade panelbrädor så att man skulle kunna avgöra om det fanns rötskador i 
själva stommen. Anledningen till skadorna är troligen den betongklack som 
gjutits mot fasaden, vilken lett in vatten mot träväggen. Hörnstolpen innan-
för panelen består av en rejält tilltagen fyrskärning, det tycks framför allt 
vara ytved som gett sig, också syllen är rötangripen. Enligt entreprenören, 
påverkar skadorna inte hållfastheten i konstruktionen. Den befintliga be-
tongklacken gjöts på så att ett frånfall skapades. De rötskadade panelbrä-
dorna ilagades med nytt virke.  
 

 
Figur 2 Vid anslutning mot långhuset, avlägsnades rötskadade panelbrädor. 

 
Figur 3 Den befintliga betongklacken gjöts på så att ett frånfall skapades. De rötskadade panelbrädorna lagades i med 
nytt virke. 
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Utformning av den nya sockelbrädan på södra och västra sidan diskuterades. 
Det skulle inte gå att montera den nya brädan utan en viss distans till den 
bakomliggande panelen, detta medför att vatten kan ta sig in bakom sockel-
brädan och ner till syllen. Situationen var inte annorlunda med den gamla 
sockelbrädan och det ser likadant ut på norra samt västra väggen. Den stora 
majoriteten av vattnet bedöms ändå rinna ut på sockelbrädan och bort från 
konstruktionen. Skulle man vilja gardera sig, kunde en diskret ståndplåt 
kunna monteras i skarven som en permanent lösning, alternativt skulle skar-
ven kunna kittas med linoljekitt, detta som en provisorisk lösning då skarven 
skulle behöva kittas om med jämna mellanrum. Det landade dock i att man 
tog av lite på den nya biten, där den gick emot panelen för att få den att ligga 
närmare. 
 

 
Figur 4 Sockelbrädan på södra fasaden med viss distans till den bakomliggande panelen. (Foto Mattias Knutsson) 

För att försäkra sig om att det inte fanns fuktproblem under tornet, önskade 
man öppna upp golvet i skrubben under trappan till orgelläktaren, för att se 
hur det såg ut under tornet. Det fanns en farhåga att det kunde finnas röt-
skador då det ofta står fukt intill tornet. Snickaren lyfte upp en bräda i golvet 
och kunde inspektera uppskattningsvis ett 2x6 meter stor yta under kyrktor-
net. Snitten i golvet gjordes så dolda som möjligt. Råttorna hade varit flitiga 
och byggt en stor hög med material som fick städas undan. Råttorna hade 
även grävt sig vidare till sektioner som det inte gick att komma åt. Annars 
såg det fint ut, såväl syllstockar som golvåsar var i fint skick och det fanns 
inga tecken på fukt. 
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Figur 5 Golvet i skrubben under trappan till orgelläktaren. Snitten i golvet gjordes så dolda som möjligt. 

Tornfasad mot väster 
Sockelbrädan var motfylld med grus söder om trappa ca 2 meter.  

Åtgärd: Ny sockelbräda av kärnvirke, lika befintlig har monterats. I åtgärds-
förslaget står att ”Urgrävning närmast vägg utförs längs hela västra väggen 
som mindre dike för bortledning av dagvatten djup ca 10-15 cm och kant-
stöd av natursten mot ”torgyta”, diket gallertäcks med varmförzinkat skrap-
galler.” Något dike täckt med skrapgaller har inte kommit till stånd. 

 
Figur 6 Sockelbräda på västra fasaden, närmast sydvästra hörnet, efter åtgärd. 
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Tornfasad mot norr 
En vitlackerad täckplåt satt monterad i övergång mellan vattbräda och 
betongyta vid sockel. Sockelbräda var monterad med lutning utåt. 
 
Åtgärd: Plåten togs bort. Enligt åtgärdsförslaget skulle ny sockelbräda av 
kärnvirke, lika befintlig, monteras med distans mot betongyta. Sockelbrädan 
har ej bytts. 
 

KYRKSPÅN 
I samband med renskrapning av fasaden, upptäcktes enstaka spån som var i 
behov av att bytas ut. 
 
Åtgärd: Uttjänta spån har ersatts av nya med liknande form som befintliga 
spån. Virkeskvaliteten är god med hög kärnandel, tätvuxet virke och i hu-
vudsak stående årsringar. Ett problem är dock att de nya spånen inte riktigt 
fyller ut utrymmet för de gamla spånen. Både när det gäller bredd och tjock-
lek är flera spån för klena. De blir därmed en glipa på en eller båda sidor om 
de nya spånen. Visserligen finns det glipor även mellan de gamla spånen 
men inte lika mycket som vid de nya. På något ställe täcker det ovanliggande 
spånets näbb knappt kanten på det nya spånet!  
Till detta kommer att rundningen på de nya spånens näbbar inte riktigt pas-
sar mot de gamla spånens rundningar, profilen är för kort. Något spån är 
även sprucket vid spiken vilket tyder på att spånet inte förborrats. 
 

 
Figur 7 De nya spånen inte fyller ut utrymmet för de gamla spånen. 
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Figur 8 De värsta luckorna mellan spånen, åtgärdades efter påpekande. På bilden har man kompletterat det smala 
spånet med två mindre kilar för att fylla ut utrymmet efter det gamla spånet. 

MITTELBANDSLIST 
Mittelbandslisten på tornet slutar strax innan den kommer fram till långhu-
sets mur. Troligtvis har taklisten på långhuset från början anslutit tätt mot. 
Antingen har man gjort om taklisten på långhuset, alternativt så har tornet 
rört sig. För att dölja skarven har man satt dit en plåt som täcker glipan. Att 
tornet rört sig, antyds också av den täckbräda som sitter i skarven mellan 
torn och långhus. I åtgärdsförslaget står att ”Lagning med plåt tas bort i vin-
kel mellan takgesims på långhus och tornlist.” Olika åtgärder diskuterades. 
Snickaren ville kapa listen rakt och skarva i en bit så att mittelbandslisten fort-
satte ända in mot långhusmuren. Alternativt att man behåller täckplåten över 
glipan. Om man gör det senare (behåller plåten) görs inget ingrepp i den histo-
riska konstruktionen. Att ta bort den del av listen som formats för att passa mot 
taklisten, är ett större ingrepp. Glipan är egentligen inte att beteckna som en 
skada, då inga bitar är borta.  
 
Åtgärd: I den större springa som uppkommit mellan torn och långhus har 
inga lagningar eller kompletteringar av stomme/fasad utförts. De tidigare 
täckplåtarna har återställts som tidigare. Den dropplist som hade lossnat har 
återmonterats och spånen intill har lagats. Plåttäckning ovanpå mittelbands-
listen har målats svart. 
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Figur 9 Mötet mellan torn och långhus efter att plåten tagits bort. 

 
Figur 10 De tidigare täckplåtarna har återställts som tidigare. 

MÅLNING 
Både panel och kyrkspån hade krackelerad och flagande färg. Stora flagor 
tydde på inslag av alkydfärg. Fasaden hade rostfläckar vid spikarna. 
 
Under flera lager vit färg, hittades röd färg på spånen. På omfattningarna vid 
ljudluckorna kunde två grå kulörer urskiljas under de vita färglagren. Längst in 
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fanns ett lager ungefär motsvarande NCS S 3000-N. Utanpå det fanns ett mör-
kare färglager ungefär motsvarande NCS S 4005-R80B). Enligt uppgift ska den 
spånklädda överdelen på tornet innan 1880-talet varit röd, medan den nedre pa-
nelklädda delen varit gul. På panelen nedtill har man dock bara hittat vita färgla-
ger. Möjligen byttes panelen ut i samband med arbetena 1929 (?). 
 
Kulörprover togs fram dels på de två grå kulörer som hittats på omfattningen 
till ljudluckorna, dels de brutet vita kulörer som hittats under det yttersta vita 
lagret från 1992 (NCS S 0502-Y). De båda grå kulörerna som hittats vid ljud-
luckorna, ansågs inte aktuella som kulör för ommålning då de troligen hör sam-
man med den röda fasaden (dessa båda grå kulörer återfanns ingenstans på tor-
nets nedre del). Av de båda brutet vita kulörerna tyckte beställaren att det undre 
färglagret (NCS S 1002-Y), med lite mer gulaktig ton skulle passa bra till långhu-
sets puts. Ur antikvarisk synvinkel kan båda kulörerna fungera då tornet bevisli-
gen haft dessa tidigare. Beställaren önskade också att fönsteromfattningarna 
skulle få en något mörkare ton än fasaden. I samband med att fasaden skrapats 
har man inte kunnat se att snickerierna skulle ha haft en avvikande nyans. Att ge 
omfattningarna en något mörkare ton, gör dock att de framträder bättre mot fa-
saden.  
 
Åtgärd: Fasaden har skrapats och grundats med grundolja, sedan två mel-
lanstrykningar innan slutstrykning. Man har använt linoljefärg från Wibo (fa-
sad NCS S 1002-Y, omfattningar NCS S 2002-Y). Kulturarvet har tillsatt ägg 
i slutstrykningsfärgen, 50 g ägg (hela ägget) per 1500 gram färdigstryk-
ningsfärg, vilket enligt dem borde fördröja kritningen av färgen. Försam-
lingen är intresserad av att se utfallet av detta. 
 
På norrsidan har två referensytor sparats närmast långhuset. Dels en 
50x50cm ruta av spåntäckningen, dels en lika stor ruta av panelen. Dessa är 
övermålade, men kan anas under färgen. Dessutom finns sedan tidigare en 
referensyta på norra sidan av tornet vid elinstallationerna som sparades vid 
förra ommålningen 1992. Bredvid den tidigare referensytan, sparades vid 
årets arbeten ett parti med kulören från 1992. Dessa referensytor ligger intill 
varandra in mot hörnet där långhuset knyter an mot tornet.  
 

FÖNSTER 

Nedre fönstren på tornet 
Fönstren hade utvändigt flagande färg och var uttorkade. De nedre fönstren 
på tornet var målade i en blekröd kulör. På det södra fönstret kunde man 
dock ana spår av en underliggande rödbrun nyans. Prov togs på den befint-
liga kulören som först hade fått ligga i linolja. Färgen mörknade då så den 
motsvarade NCS 5030-Y80R, det vill säga den kulör som togs fram 2013, 
vid färgundersökningen. Det undre lagret (baksidan av färgflagorna) var 
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dock mörkare brunt. Den mörkt bruna kulören skulle kunna vara den ”ek-
färg” som användes på fönstren 1979.  
 

 
Figur 11 Nedre fönstret åt söder innan åtgärd. 

 
Figur 12 Nedre fönstret år söder efter åtgärd. Notera låsblecket som håller bågarna på plats. 

Åtgärd: Fönsterbågarna åtgärdades i Svenstavik. Under tiden bågarna åtgär-
dades, täcktes öppningarna. I de nedre fönsteröppningarna satt innerbågarna 
kvar under arbetet. Färg- och kittborttagning har skett med Speedheater och 
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kittlampa. Dåligt trä har bytts ut med senvuxen fura, kärnvirke. Till all spack-
ling har linoljekitt använts. Efter att fönstren lagats upp har de oljats med rå 
linolja, sedan grundas, mellanstrukits två gånger innan slutstrykning. För att 
undvika att fönstren efter några år återigen antar en blekröd ton, valdes på 
inrådan av Kulturarvet, en något mörkare kulör NCS S 6040-Y80R. På norr 
och sydsidan har även utsidan på innerbågarna målningsbehandlats. Fönster-
firman kom med förslaget att istället för att spika fast bågarna, sätta små 
plåtbleck. Detta för att minimera skador på bågarna vid framtida åtgärder. 
Att sätta plåtbleck istället för spik, har gjorts på två fönster på Svegs kyrka, 
som besöktes för att titta på lösningen. De nedre fönstren på tornet i Lillhär-
dal kom att sättas fast på detta sätt. 

Blindfönster 
Den övre bågformade delen på de nedre fönstren utgörs av blindfönster. In-
nanför glaset på det södra blindfönstret, upptäcktes vad som uppfattades 
som förkolnat trä. Frågan är om solen, via glaset bränt timret under, det vill 
säga att risk för brand skulle förekomma. För att försäkra sig om att något 
sådant inte skulle inträffa, diskuterades om man, i stället för den trasiga 
svartmålade pappen, skulle sätta en tunn brandhärdig skiva innanför fönst-
ret. Skivan behövde vara så tunn att den gamla träskiva som täckte öpp-
ningen i det halvrunda blindfönstret fortfarande skulle få plats bakom.  

Åtgärd: Bakom blindfönstret åt söder sattes en svartmålad mineritskiva 
(Nordsjö metalpaint). 

 
Figur 13 Innanför glaset på det södra blindfönstret, upptäcktes vad som uppfattades som förkolnat trä. 
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Rundfönster 
Rundfönster mot väster hade tre spräckta rutor. På insidan satt flera lag-
ningar med plåt, kitt lossnade. Under det vita färglagret på utsidan fanns ett 
grått motsvarande NCS S 1002-G50Y. På insidan var fönstret grått ungefär 
motsvarande NCS S 2502-Y, samma som återfinns på de gamla bågarna i 
lanterninen. Fodren runt det runda fönstret hade under det vita lagret ett 
grått motsvarande NCS S 2500-N. 

Åtgärd: För att kunna lyfta ur fönstret var man tvungen att ta loss fodret. 
Liksom övriga fönster åtgärdades även det runda fönstret i verkstaden i 
Svenstavik. En av de gamla lagningarna med plåt togs bort och ersattes med 
träplugg för stadgans skull. Tre andra plåtbitar fick sitta kvar. Fönstret fick 
samma kulör som fasaden.  

 
Figur 14 En av de gamla lagningarna med plåt togs bort och ersattes med träplugg för stadgans skull. Tre andra plåtbi-
tar fick sitta kvar på insidan av det runda fönstret åt väst. 

Lanterninfönster 
Lanterninfönster har bågar från 1950-talet. Fönstren var innan åtgärd vitmå-
lade, likt fasaden i övrigt. Uppe i lanterninen står några av de gamla fönster-
bågarna från 1880-talet, dessa är målade i en ljust grå kulör. Utsidan på bå-
garna, som varit skyddad från solen, låg nära NCS S 2502-Y. Utvändigt på 
de nuvarande fönstren var kitt dåligt eller saknades, färg var krackelerad och 
flagade, några rutor var spräckta. Bågarna hölls ihop av rostiga spikar, som 
var på väg ut ur träet. Invändigt fanns en tunn grundmålning på bågarna.  
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Åtgärd: All spik som höll ihop bågarna byttes ut mot träplugg. De tunna 
stående ribborna som satt spikade på insidan av fönstren, gick inte att åter-
använda. Spikpistol användes för att skjuta fast de nya listerna, detta främst 
på grund av den besvärliga arbetsställningen uppe i lanterninen. De lite 
grövre, liggande listerna var tidigare skruvade med spårskruv. När man 
skulle ta ner listerna var man tvungen att ha sönder skruvarna för att få loss 
listen. En fråga kom upp om att istället för spårskruv använda stjärnskruv 
när man monterade tillbaka listerna igen, detta för att underlätta vid nästa 
nedtagning. I slutändan kom dock listerna att monteras med spårskruv. De 
nya listerna är liksom tidigare omålade. Fönstren fick samma kulör som fasa-
den. För närmare upplysningar kring renoveringen av fönstren se bilaga. 

 
Figur 15 Gamla fönsterbågar uppe i lanterninen. 

TORNLUCKOR 
Färgen på tornluckorna flagade mycket. På norra sidan finns en spricka uppe 
på omfattningen till ljudluckan. Skadan är inte ny, möjligen kan sprickan ha 
uppkommit då man monterade dit åskledaren. På frågan om sprickan kan leda 
till större skador framöver, var svaret från snickaren att så troligen inte var fal-
let. Då det handlar om en typ av skada som inte riskerar att förvärras och då 
sprickan inte syns nerifrån marken, finns det ingen egentlig anledning att åt-
gärda den.  
 
Åtgärd: Tornluckorna har skrapats och målats svarta. De sekundära 
träribbor som fungerade som räcke, har ersatts med en L-balk 30x30mm, 
som målats in i samma kulör som underliggande yta. 
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Figur 16 De sekundära träribbor som fungerade som räcke, har ersatts med en L-balk 30x30mm, som målats in i 
samma kulör som underliggande yta. 

PORT 
Port med överstycke var målad i brun kulör. Porten hade målningsbehov. 
Utsidan upplevdes som flammig. Överstyckets kulör uppfattades som en 
blekt version av dörrbladens kulör. Insida på dörrbladen hade flagande al-
kydfärg i grå kulör med spackelskikt under.  
 
Åtgärd: Utsidan av dörrbladen skrapades ren. Yttre falsen på gångdörren 
lämnades vid skrapningen för att kunna bryta slutstrykningsfärgen mot kulö-
ren. Dörren har målats i kulör lika den befintliga (ungefär motsvarande NCS 
S 7010-Y50R). Överstycket som tidigare hade en lite blekt kulör, har skra-
pats ren och målats i samma kulör som dörren. Listen mellan överstycke och 
dörr var tidigare målad i fasadkulören. Efter åtgärd har listen målats in i 
dörrfärgen. Insidan på dörrbladen har skrapats ren från löst sittande färgla-
ger och målats i samma kulör som tidigare (ungefär motsvarande NCS S 
4005-R80B). Ytan på insidan upplevs som lite flammig, vilket målaren me-
nade berodde på att underlaget sugit olika.  
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Figur 17 Entré mot väst före åtgärd. 
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Figur 18 Entré efter åtgärd. 

TORNUR 
Utvändigt var den vita färgen runt tornuren krackelerad. Träet i ramarna var 
väderbitet, med en del rötskador. Kulturarvet ansåg att omfattningarna var 
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alltför skadade för att målas. Man bestämde sig för att göra nya ramar kring 
urtavlorna. Den svarta färgen vid visare och urtavlor hade målningsbehov. 
 

 
Figur 19 Omfattning kring urtavla åt söder. Träet i ramarna var väderbitet och rötskadat. 

Åtgärd: På insidan har rötskador i nederkant av karmen kring urtavlorna la-
gats i med nytt virke, på tre sidor. Mot väster var karmen i bättre skick, vilket 
också framgår i åtgärdsförslaget. På norrsidan finns nedanför karmen en 
mindre rötskada i träet. Då den inte utgör någon fara för konstruktionen och 
skadan antagligen inte riskerar att förvärras om man får bukt med fuktpro-
blemen, var förslaget från snickaren, att inte göra något åt den. 

Visarna på urtavlan har målats med svart linoljefärg. Urtavlorna i järn har 
målats. På den underliggande vita plasten kan man se en del färgstänk och 
rostfläckar. Färgfläckarna ska vara kvar sedan tidigare. Man har försökt att ta 
bort färg och rostfläckar. Men de tycks sitta i plasten.  

Kring urtavlorna sattes nya träsegment på plats mot bakomvarande stomme. 
De hade fästs med träplugg på det sätt som originalen satt. I samband med 
besök på plats 2015-07-31, inspekterades arbetet. Några av de nya omfatt-
ningarna hade lossnat från underlaget. På ett ställe mot väst hade en seg-
mentbåge spruckit vid pluggen. Pluggarna hade vänts så att det fanns risk för 
att fler bågar kunde spricka när pluggarna sväller. De nya segmentbågarna 
hade gjorts lite mindre än de tidigare. De gamla var bredare och rådde en bit 
över takrotningen vilket gjorde att plåten kring urtavlorna böjdes ut en aning 
från rotningen. De nya träbågarna hade huggits/bearbetats för hand på kan-
ten mot plåten och de hade en ganska ojämn yta. Utförandet ansågs inte vara 
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acceptabelt utan omfattningarna behövde göras om. Snickaren som utfört 
omfattningarna ville gärna själv åtgärda dessa. I slutändan blev det dock 
Hammarstrands bygg som tog på sig att göra om omfattningarna.  

 
Figur 20 Första försöket. De nya ramarna hade gjorts lite mindre än de tidigare (notera glipan mellan ram och plåt). 
De nya hade bearbetats för hand på kanterna vilket gav dem en ojämn yta. 

Dessa besågs i samband med byggmöte 2015-09-08. De nya fodren hade 
skruvats fast. Skruvhålen hade sedan pluggats. Passformen var bättre än de 
tidigare, men på vissa håll stämde de nya fodren inte med kupans form, nå-
got som komplicerar arbetet när man ska lägga plåten. Invändningar mot trä-
materialet som använts till de nya fodren framfördes också. De nya fodren 
var utförda i gran. De ursprungliga, liksom de tidigare, var av tätvuxen furu. 
I sammanfogningen hade ändträ limmats mot längsgående träyta. Ursprung-
ligen var träbitarna lagda så att ändträ låg mot ändträ. Utförandet ansågs än 
en gång inte vara acceptabelt. Fodren var inte på plats vid slutbesiktningen 
den 19 oktober. Det kom att dröja in i december innan fodren kom på plats. 
Först den 21 december, var alla fodren på plats. De nya fodren har tillver-
kats av Hammarstrands bygg. De nya ramarna har blivit vitare än fasaden i 
övrigt. Då de inte ligger i direktkontakt med vare sig fasad eller lanternin, 
upplevs det inte som störande.  
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Figur 21 Andra försöket. De nya fodren hade skruvats fast. Skruvhålen hade sedan pluggats. Passformen var bättre 
än de tidigare, men på vissa håll stämde de nya fodren inte med kupans form. 

 
Figur 22 De nya fodren kom på plats först den 21 december 2015. (Foto Winthers bygg AB) 

STUPRÖR/HÄNGRÄNNA 
Den plåtslagare som kontaktats menade att det inte var lönt att laga de upp-
spruckna stuprören utan de borde istället ersättas med nya. Kulturarvet 
skulle undersöka om motsvarande dimensioner fanns på marknaden innan 
beslut tas om de skulle lagas eller ersättas.  
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Åtgärd: Ett nytt stuprör på södra sidan av tornet närmast långhuset, monte-
rades på plats efter slutbesiktningen (nedre delen av stupröret). Man har de-
monterat hängrännorna och ersatt dessa med nya i koppar (de tidigare var av 
målad galvaniserad plåt). 
 

 
Figur 23 Hängrännorna har ersatts med nya i koppar. 

STÅNDPLÅT 
Där skiffertaket ansluter mot fasadens kyrkspån sitter en plåt, den ansluter 
inte ner mot skiffret utan står upp.  

Åtgärd: Ståndplåten diskuterades. Enligt åtgärdsförslaget skulle plåt justeras 
och bockas ner. Den kom dock inte att åtgärdas, då ingen egentlig skada har 
uppkommit vid den. För att kunna böja tillbaka plåten mot skiffertaket, 
måste man ta loss den, då det inte finns tillräckligt med utrymme att göra det 
på plats. För att få loss plåten måste man demontera tre rader av spånen. 
Detta gör att det skulle bli ett stort och omständligt jobb, för något som inte 
tycks vara ett problem.  

TORNTAK 
Församlingen hade tidigare konstaterat att vatten tagit sig in i tornet. Kon-
takt togs därför med plåtkonsult Torgny Sjöström som gjorde en konditions-
besiktning av taket. Omfattande skador i form av sprickor, bucklor och 
andra skador i plåten, kunde konstateras. Merparten av skadorna berodde 
enligt Torgny på att plåten ej medgivits tillräckligt utrymme för rörelse på 
grund av för tätt tillslagna falsar.  
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Plåtslagaren Jonas Mattssons bedömning var, att taket var löst i språnget 
runt om och troligen mer än bara språnget. Ståndfalserna hade spruckit rakt 
av ca 30 cm från språnget. På vissa ställen var det spikat igenom kopparplå-
ten, inifrån och ut. Vid kuporna för klockorna låg kopparplåten i luften utan 
kontakt med underliggande träkupa och hade blivit bucklig med resultat att 
det bildats skarpa veck i plåten. Skarpa veck på skivorna var genomgående 
på hela nedre delen av tornet. Taket var monterat med spik. Den spik som 
inte gett med sig ännu skulle inom en snar framtid göra det, menade plåtsla-
garen.  
 

 
Figur 24 Taket var innan omläggning delvis lagt med en halv plåts förskjutning. 

Läggningsmönster för den nya täckningen diskuterades. Torgny Sjöström hade 
föreslagit en tredjedels förskjutning, medan entreprenören var inne på en halv 
plåts förskjutning. Den tidigare täckningen var oregelbunden. Vissa delar av ta-
ket hade en halv plåts förskjutning, medan andra ställen endast överlappar med 
några centimeter. Nedtill hade man använt småbitar och skarvat i. Huvarna till 
urtavlorna diskuterades. Tidigare var plåten långt utdragen kring urtavlorna. 
Detta innebar att det i nederkant samlades vatten/snö. Entreprenören var inne 
på att sätta den nya plåten i liv med urtavlorna, men att dra ut plåten upptill så 
en keps bildades, som ett litet skyddstak. Antikvarisk medverkande var funder-
sam på hur man skulle lösa anslutningen i nederkant, så att inte utseendet på ur-
tavlorna ändras.  
 
Efter att ett första förslag med en stor plåt under urtavlan förkastats. Diskutera-
des två olika lösningar, ett med fyra plåtar under urtavlan och ett med fem plå-
tar. Med fem plåtar skulle plåtarnas förskjutning med en halv skiva fortsätta 
obrutet. Då den gamla täckningen hade en skarv mitt under urtavlan, föreslog 
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antikvarisk medverkande att man skulle gå på fyra plåtar även om det innebar 
att mönstret skulle brytas. Övriga plåtanslutningar kring urtavlan diskuterades 
också. Framförallt nertill på urtavlan. Mellan urtavla och foder satt tidigare en 
plåtlist, den var endast instucken och spikad i fodret. Det diskuterades ifall de 
gamla plåtlisterna skulle återanvändas eller om man skulle sätta en ny som bock-
ades något nedåt för att få fall. 
 

 
Figur 25 Kupa innan åtgärd. 

 
Figur 26 Kupa efter åtgärd. På bilden saknas ramen kring urtavlan. 
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Entreprenören ville ta bort den plåtlist som satt vid anslutningen av koppar-
plåten upp mot lanterninen, för att kunna se hur långt upp plåten gick. Helst 
önskade man dra upp kopparplåten lite längre än tidigare och sätta en ny 
plåtlist högre upp. Antikvarisk medverkande framförde viss oro att utseen-
det då skulle förändras alltför mycket. 
 

 
Figur 27 Plåtlist i anslutning mot koppartaket före åtgärd. 

 
Figur 28 Den nya plåtlisten på plats. 
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Åtgärd: Plåtarbetet utfördes av Winthers bygg AB i Örnsköldsvik. Plåtfir-
man blev klar med rivningen av det gamla plåttaket torsdagen den 13 augusti 
(de startade i samband med startmötet måndagen den 10 augusti). Därefter 
täckte man in taket med papp. Underlagspappen spikades med kopparspik. 
Den nya plåten har lagts med en halv plåts förskjutning. Till takplåten an-
vändes fästklamrar i rostfritt, inte koppar som det står i programmet. 2015-
10-19 hölls slutbesiktning av arbetena på torntaket. Plåtarbetena var helt fär-
diga på östra sidan. På övriga sidor saknades delar av omfattningen vid ku-
porna. Dessa skulle bli färdiga under dagen. Man höll på att sätta upp den 
vita plåtlist som täcker övre delen av koppartäckningen. Utförandet är likt ti-
digare utförande, dock inte lika klumpig som den gamla listen. Under den 
gamla plåtlisten/beslaget satt tidigare en mindre trälist (som en trekantlist) 
som stöd för plåtbeslaget, den togs bort för att kunna gå upp med pappen 
mot det övre plåtbeslaget vid foten av panelen från lanterninen. För att mi-
nimera vatteninträngning, framför allt nedtill vid urtavlan, drogs plåten upp 
under träramen kring urtavlan. Den plåtlist som tidigare var instucken mellan 
urtavla och foder utelämnades.  
 

 
Figur 29 Urtavla innan träramen monterats på plats. Kopparplåten fortsätter upp mot urtavlan. 

Torgny Sjöström poängterade i samband med slutbesiktningen att falstätning 
inte utförts enligt relationshandlingarna. I stället för falsolja hade man an-
vänt falskitt. Beställaren godtog dock den utförda tätningen. Åskledaren var 
för kort vilket innebar att den inte gick att fästa ordentligt mot taket. Detta 
skulle Winther bygg AB åtgärda genom att skarva i ca 2 meter. Antikvarisk 
medverkande har inte haft möjlighet att se huruvida detta åtgärdats då detta 
skett efter slutbesiktningen. 
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Till arbetet med taket har använts: 
Rostfri klammer från Lindab (både fast och glidklammer) 
Klammerspik från Lindab (koppar) 
Runotex Tix transparent 
Underlagspapp YEP 2500KK från Protego 
 

 
Figur 30 Lillhärdals kyrka från sydväst. 
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Bilagor 
 

• Fönsterrenovering tornfönster Lillhärdals kyrka 
 

• Plåtanslutning runt urtavlorna Lillhärdals kyrka 
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