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Inledning
Ankarede kapell uppfördes 1895-96 på en plats där det sedan tidigare fanns
ett bönhus och en begravningsplats från 1800-talets början. Till kapellet hör
också en kyrkstad, som fortfarande är i bruk, med ett trettiotal kåtor och
omkring tio kyrkstugor.

Länsstyrelsen i Jämtlands län beviljade 2003-01-21 tillstånd till en exteriör
restaurering av kapellet (lst d nr 433-11260-01) i enlighet med ett program
som upprättats av Leif Markström Bygg och Restaureringskonsult AB.
Våren 2004 upprättades ett förfrågningsunderlag med en närmare
arbetsbeskrivning, vilken har legat till grund för restaureringen som
genomfördes sommaren 2004. Slutbesiktning skedde 2004-09-01.

Antikvarisk kontroll och dokumentation har utförts av Christina Persson,
Jamtli. Besöksprotokoll, fotografier, ritningar och andra handlingar som rör
upprustningen finns i länsmuseets arkiv. Filmerna har nummer: 04M070,
04M101 och 04M0132.

Östersund den 4 februari 2009

Martina Berglund
Antikvarie
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Karta

Ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket. Dnr L 1999/387
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Historik
Träkapellet i Ankarede uppfördes 1895-96 av byggmästaren F J Svensson
efter ritningar av Herman Theodor Holmgren. Innan detta fanns ett enkelt
kapell på platsen, uppfört på lokalt initiativ på den tidigare invigda
begravningsplatsen, någon gång mellan 1785 och 1820. Kapellet bestod av
en timrad stuga täckt med torvtak. Planen var rektangulär med ingång vid
ena gaveln och intill stod en låg klockstapel. Det revs 1895.

Dagens kapell är uppfört i liggtimmer och består av ett långhus med rak
östvägg mot vilken sakristian är byggd och torn i väster. Fasaderna är klädda
med liggande vitmålad fasspontpanel i ramverk och avslutas ner mot sockeln
med en horisontell svartmålad vattbräda och offerbräda. Grunden utgörs av
en enkel torpargrund av kallmurad skiffersten. Ingång sker genom tornet
och ovan huvudentrén finns ett litet sadeltak på pelare med en gavel prydd
med en förgylld sol. Både kyrka och torn täcks av sadeltak med drakhuvuden
på nockändarna och tornet kröns av en takryttare med spetsig spira.
Takstolarna över långhusets mitt förstärktes troligen under 1930-talet.
Kyrkorummet täcks av ett tredingstak och de öppna bänkarna, predikstolen
och läktaren i väster härrör sannolikt från byggnadstiden. 1939 fick kyrkan
ny armatur och nummertavla utformade av Levi Johansson. Armaturen, i
form av en trearmad altarljusstake, två ljusstakar till predikstolen, ljuskrona
och nio väggkandelabrar, är tillverkade i svartbetsad björk.

1953-54 renoverades kapellet av byggmästare J Bringsås. Då moderniserades
interiören och den nuvarande laserade innerpanelen tillkom. Då sattes även
altartavlan upp, med Jesus stillar stormen som motiv, som målades av Helge
Lindén. Innan detta utgjordes altaruppsatsen av en gotiserande mönsterlagd
panel på altarväggen, krönt av ett kors. I och med moderniseringen tillkom
också dopfunten i trä med dekor i rött och blått av Karl Hedefjäll. J Bringsås
formgav solen ovanför entrén.

1982 målades fasaden, utan tillstånd, med en plastbaserad acrylatfärg.
Spåntaket lades senast om 1986.

Miljöbeskrivning
Ankarede kapell ligger vid Ankarälvens och Lejarälvens utlopp i Stora
Blåsjön. Platsen är en gammal samisk begravningsplats och kring kapellet
finns den samiska kyrkstaden med ett 20-tal kåtor. Dessutom finns en
präststuga och några andra stugor. Ankarede är länets enda kyrkstad som
fortfarande är i bruk, med kåtorna tillhörande samerna och kyrkstugor ägda
av Blåsjöborna. Platsen har kulturvärden av riksintresse.
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Antikvariskt resonemang
Avsikten med en kulturhistorisk byggnadsrestaurering är att enbart åtgärda
tekniskt skadade delar. Det måste göras stor åtskillnad mellan
förslitningsskador och tekniska skador. Förslitning är förändringar som

Bild 1. Ankarede kapell från öster (neg nr 04M070/01).
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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. Dessa skador har reparerats. Vid reparationen har
material, framställningsteknik och hantverksteknik varit av traditionellt slag.
Den slutliga upplevelsen av hela byggnaden eller enskilda detaljer är
densamma som före insatsen.

Trots att insatser måste göras, är meningen med varje allvarligt syftande
restaurering att man efter avslutad insats drar sig tillbaka så omärkligt som
möjligt. De enskilda, befintliga byggnadsdelarna ska bevaras så långt som
möjligt, för att som ”originaldelar” kunna berätta om gångna tiders liv och
de förändringar som med åren krävt ändringar och omdisponeringar i
byggnaderna. Varje del som byts ut kan bara berätta om hur man tänkte och
gjorde i början av 2000-talet.

Benämning av byggnadsdelar

Bild 2. Plan över Ankarede kapell. Uppmätningsritning från 1938 (norrpil inritad).
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Byggnadsbeskrivning
Taket på Ankarede kapell var innan restaureringen rötskadat, främst längs
den södra och norra långsidans takfot. Vid den senaste takomläggningen
hade inte det sista varvet med takspån dragits ner tillräckligt ut över
takstolstassarna, vilket medfört att vatten trängt in i tassarna som rötat.
Detta fick också som följd att underlagstaket svankade mellan taktassarna (se
bild 3). Fasaderna och fönstersnickerierna hade målningsskador som framför
allt berodde på den tidigare olämpliga målningsbehandlingen.

Beskrivning av utförda åtgärder

Träarbeten

Spåntaket visade sig vara i mycket gott skick, men skrapades rent från mossa
och ludd från träden. Spånet är sågat på alla takfall förutom på spiran där det
uppmärksammades att spånet är kluvet och därmed troligen är
originalspånet. Det visade sig också att det fanns väldigt mycket spån kvar
från den senaste takomläggningen 1986. Dessa var av varierande kvalitet,
men de bästa kunde plockas ut och användas till restaureringen.

Långhus 3 st spånrader byttes på långhusets tak, ned mot takfoten på
båda sidor.

Bild 3. Underlagstaket svankade mellan taktassarna, här på norra sidan (neg nr 04M070/08).
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Takfot/ För att kunna komma åt att laga taktassarna demonterades 3 st
taktassar rader med takspån som byttes ut, medan man sågade av

spikarna på de 4:e och 5:e spånraderna för att komma åt att
sticka in det nya spånet. De spikades sedan fast med ny spik.

Några av de två yttersta brädorna i takfoten var dåliga och
rötskadade och byttes därför, 3 st 30x150-100 mm. Skarvarna
placerades över taktassarna och syns därmed inte från
marken(se bild 4 och 5).

Även taktassarna var skadade på flera ställen och lagades i med
nytt trä, 9 st mot norr och 11 st mot söder. En mall för
sågningen av profilen ritades upp och virket hyvlades, liksom
takfotens brädor, innan de målades (se bild 5).

Bild 4. Demontering av takspån för att laga tak och taktassar (neg nr 04M101/30).
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Alla vindskivor och nockbrädor var i så dåligt skick att de
byttes.

Taken tjärades 2 gånger med Claessons dalbrända furutjära.
Det gick åt 250 liter.

Torn/spira På torntaket var spånet i bra skick och endast ett fåtal spån
byttes ut. På spiran behövdes ingen åtgärd.

Bild 5. Utbytta brädor och taktassarna efter lagning (neg nr 04M132/16).
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Sakristian Brädan under sakristians dörr byttes ut då vattnet slagits mot
trätrappan och skvätt upp mot fasaden. Den byttes mot en
fasspontad panelbräda med samma dimension och behandling,
d v s hyvlad. Även dörren lagades då dess övre och undre
panelbrädor var spruckna (se bild 6).

Spånet på snedtaket över sakristian byttes helt.

Bild 6. Ingången till sakristian. Hängrännan var otillräcklig och spåntaket och
dörrens panelbrädor dåliga (neg nr 04M070/10).
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Bild 7. Kapellets södra sida efter utförda trä- och måleriarbeten. (neg nr
04M132/07).

Entré En av stolparna vid entrén ilagades. Dessutom byttes allt spån
på entréns tak.

Måleriarbeten

Fasad Fasaden var efter en ommålning 1982 målad med en
acrylatfärg i en ljust grön-grå-vit kulör. Denna flagade på flera
ställen. Vid skrapning av färgen framkom att fasaden varit
målad tre gånger i olika kulörer. Nedan redovisas resultatet av
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undersökningen med NCS-koder. Lager 1 är det översta
färglagret.

Lager 1 Lager 2 Lager 3

Fasspontpanel 1010-G50Y 1005-R90B
grön-grå-vit blå-vit gul-vit

Fönsterbåge 0005-G50Y 0005-R80B 1005-R80B
vit blå-vit blå-vit (mörkare)

Vattbräda/fotbräda 8500/9000
svart

Port engelskt röd brun-röd

Vid fönsterbågarnas understa färglager framkom en mörkare
blå kulör. Denna återfinns också på insidan av ljudluckorna i
tornet. Gamla bilder av kapellet visar att både fönsterbågar
och fönsterkarmar under en period har varit mörkare och
därmed kontrasterat mot fasaden.

Slutligen beslutades dock att fasaden skulle målas i den vita
kulören som skiftar mot blått (lager 2) eftersom det är den
kulör som människor kommer ihåg att kapellet har haft. Till
höger om luckan i tornet mot norr, sparades en
dokumentationsyta, men som har övermålats.
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Fotbräda Fotbrädan var tidigare målad med asfalttjära, men målades vid
renoveringen med oljefärg (se bild 8).

Sakristia Trappan till ingången vid sakristian målades i en svart kulör
lika fotbrädan, efter att tidigare varit vit (se bild 6 och10).

Entré Ovanför huvudentrén finns ett utskjutande sadeltak på pelare
med en gavel som utsmyckats med en förgylld sol. Ytterporten
är målad röd liksom de diagonalt ställda ribborna under
handräcket. Även avfasningarna i pelarna är röda. Entrén
målades på samma sätt som tidigare (se bild 9). Också dörren
målades i den engelskt röda kulören.

Korsglob Korsgloben består av 3 st små glober på korsarmarna. Dessa
är utförda med en träkärna som är klädd med koppar och
förgylld. Korset är i metall och målat med svart oljefärg.
Korset borstades och slipades och målades 2 ggr med Lasol
äkta linoljefärg i en svart kulör.

Globerna rengjordes med ren bensin, grundades med
guldtonad linoljefärg, slipades och målades igen. Därefter
ströks de med anläggningslack Lefranc Mixon för att sedan
täckas med transportguld 23 ¾ karat.

Bild 8. Fotbrädan innan renoveringen (neg nr 04M070/04).
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Sol ovan Den förgyllda ytan behandlades på samma sätt som
entré korsgloben.

Grindstolpar Grindstolparna söder om kapellet var i behov av ommålning
och målades i samma kulör som kapellet.

Bild 9. Huvudentrén innan renoveringen (neg nr 04M070/24).
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Bild 10. Hängrännan vid sakristian
kompletterades med en i vinkel och
snedtakets spåntak lades om (neg nr
04M132/06).

Övrigt

Sakristian Hängrännan vid sakristian justerades och kompletterades med
en ny galvaniserad hängränna i vinkel längs sakristians norra
vägg. Detta för att ta allt vatten från takdelen (se bild 10).

Träd En björk som stod mycket nära kapellets torn på södra sidan
var gammal och grenarna sträckte sig över taket. Björken
fälldes och ersattes med en ny.
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