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Inledning 
En större fasadrestaurering har genomförts på Revsunds kyrka under 2014 -
2015. Tillstånd till åtgärderna lämnades av länsstyrelsen i Jämtland 2013-10-
17 dnr: 433-1771-2013. Under arbetets gång togs beslut om att byta ut 
koppartäckningen på tornhuv och tornspira, ett kompletterande beslut 
fattades av länsstyrelsen 2014-07-22, dnr: 433-5370-2014. Ytterligare ett 
tillstånd (2015-06-09, 433-3794-2015) lämnades gällande plåtarbeten. Detta 
beslut grundade sig på ett åtgärdsprogram upprättat av David Pettersson, 
Byggkultur Mittkonsult AB, daterat 2015-04-30. 

Putsarbeten har utförts av firman Puts och Tegel AB från Örebro, 
fönsterrestaurering av Per Lindströms måleri AB, i Åsmo, träarbeten på 
tornspira av Inab från Östersund, plåtarbeten av Frösö byggnadsplåtslageri AB. 
och skifferarbeten har utförts av Takskifferspecialisten AB i Grythyttan.  

Under 2014 åtgärdades fasad och tak på tornet. Under följande år åtgärdades 
långhus och sakristia. Slutbesiktning av arbetena på Revsunds kyrka 
genomfördes 2015-09-09.  

Antikvarisk medverkan och dokumentation har utförts av Julia Cronqvist 
och Henrik Ylikoski, Jamtli. Besöksprotokoll, fotografier, ritningar och 
andra handlingar som rör upprustningen finns i länsmuseets arkiv.  

Östersund den 30 mars 2016 
 
Henrik Ylikoski 
Antikvarie
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Historik / Beskrivning och antikvariska 
resonemang 
Revsunds kyrka, en av Jämtlands största, uppfördes mellan åren 1872-1876 
och ersatte den medeltida kyrka som troligen stått på platsen sedan 1200-
talet. Den gamla kyrkan revs i samband med att den nya byggdes.  

Den nya kyrkan har en salkyrkoplan med torn i väster och sakristia i öster. 
Stommen är murad av granitblock med rundbågiga fönsteröppningar. Över 
långhuset vilar ett sadeltak täckt med skiffer och på tornet ligger en flack 
tornhuv med spetsig tornspira täckt med kopparplåt. Spiran avslutas uppåt 
med ett förgyllt kors. Tornhuven har fyra kupor med urtavlor, på kuporna 
står kopparinklädda ornament. Sakristian har ett sadeltak täckt med 
kopparplåt i skivor.  

Fasaderna är slätputsade och kulörerna går i gula nyanser. Hörnkvadrar och 
profilerade listverk i puts fungerar som dekorativa element tillsammans med 
den utkragande profilerade takfoten på långhus och torn. Entréerna 
markeras med utskjutande lisener och entablement samt överljusfönster. 
Sockeln är utförd i natursten.  

Ljudluckorna är rundbågiga med 2 öppningar på varje fasad, luckorna består 
av liggande profilerade brädor som är tjärade.  

Fönsterbågar och karmar är i trä. De rundbågiga fönstren i långhus och torn 
har 8 bågar med spröjsade handblåsta glasrutor. Bågarnas kulör är efter 
2014-2015 års restaurering ljust grå. Runda fönster halvvägs upp på 
tornfasaderna mot norr, väster och söder har fyra bågar per fönster med 
spröjsade rutor.  

Entréportar är inklädda med koppar och solbänkarna är täckta med 
kopparplåt.  

Puts 
Arkivuppgifterna kring putsarbeten som utförts på kyrkan sedan den 
uppfördes är relativt knapphändiga.  

I samband med att kyrkan restaurerades invändigt, efter att den brandhärjats 
1925, ska fasaderna ha lagats. (Uppgift från Jamtlis topografiska arkiv.) Enligt 
Byggkultur Mittkonsults Bygg- och målningsbeskrivning ska fasaderna också ha 
avfärgats i en färgton som låg nära den naturliga putsen. Lister och foder 
fick en mjuk vit färgton.  

Först 1991 finns återigen uppgifter om en utvändig restaurering. Vid denna 
tidpunkt ska fasaderna ha lagats med hydrauliskt kalkbruk och avfärgats med 
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kalkfärg. I byggnadsbeskrivningen står att befintlig puts består av kalkbruk 
och att fasaderna har flera lagningar som är utförda i cement- eller 
kalkcementputs. Ingen putsanalys verkar ha utförts i samband med 
restaureringen. 

Enligt Puts och tegel AB som utförde fasadrestaureringen 2014/2015 ska 
fasaderna till största del bestått av en KC-puts med lagningar av hydrauliskt 
kalkbruk. KC-putsen bedömdes inte vara ursprunglig. Lagningarna 
bedömdes vara från 1991 års restaurering. 

Uppgifterna och bedömningarna från 1991 och 2014/2015 års restaureringar 
skiljer sig åt. Ingen ordentligt puts- och färganalys har utförts för att 
säkerställa med exakthet vad den huvudsakliga putsen/avfärgningen består 
av. Mats Axelsson från Puts- och tegel AB var dock säker på sin sak att 
putsen bestod av KC-puts och att färglagren bestod av kalkfärg.  

2014 -2015 års arbeten 
Putslagningar under 2014/2015 har utförts med KC-bruk och avfärgning 
med silikatfärg. KC-putsen valdes för att fasaderna bedömts bestå av en 
hårdare puts. Silikatfärgen valdes eftersom den fäster bra på en KC-puts i 
jämförelse med en kalkfärg.  

Kulörer på puts 
Inför 2014 års restaurering var slätputsade partier avfärgade i en ljust gul 
kulör. Hörnkedjor, listverk kring fönster och entréer samt takfot var 
avfärgade i vitt. Hur länge kyrkan haft denna färgsättning är inte utrett, men 
enligt bygghandlingar från 1991 avfärgades kyrkan med dessa kulörer vid 
denna tidpunkt. Om kyrkan även före 1991 års restaurering hade denna 
färgsättning framgår inte, ingen antikvarisk rapport har hittats i arkiven. I 
1991 års bygghandlingar slår man dock fast att dessa färgtoner är de 
ursprungliga. (Uppgifter från Jamtlis topografiska arkiv) 

Vid 2014 års restaurering undersöktes färgsättningen återigen. På släta 
fasadpartier fann man ett till två underliggande färglager, likaså på listverken. 
På slätputsade partier utgjordes de av gula nyanser fast mörkare än det 
yttersta färglagret. På listverk var de i ljust gula/beiga toner. Möjligen är 
denna färgsättning från 1920-talet då släta fasadpartier ska ha avfärgats i en 
färgton så nära den naturliga putsen som möjligt och foder och lister i en 
mjuk vit färgton. 

Utifrån denna undersökning konstaterades att kyrkan tidigare haft 
slätputsade partier i en något mörkare gul kulör än befintlig och att listverk 
haft en ljust gul/beige kulör. Den bedömning av en äldre färgsättning som 
gjordes 2014 skilde sig därför åt från 1991 års.  
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Eftersom de slätputsade partierna enligt Puts- och tegel AB verkar ha putsats 
om i sin helhet under 1900-talet kunde man dock konstatera att de färglager 
som hittats utanpå detta putslager inte var samtida med kyrkans 
uppförandetid. Vilka fasadkulörer/nyanser kyrkan haft från början vet vi 
därför inte.  

Beslut om ändrad färgsättning 
Under 2014 togs beslut om att återgå till en färgsättning baserad på 
underliggande färglager. Uppstrykningsprover togs fram både för befintlig 
färgsättning och äldre färglager. Val av fasadkulör diskuterades mellan 
församling, entreprenörer och antikvarisk sakkunnig.  

Beslut om ändring av fasadkulör togs dels på antikvariska grunder och dels 
på estetiska. Man bedömde att en äldre färgsättning skulle ge kyrkan en 
dovare framtoning och att de valda nyanserna harmonierade med varandra 
på ett finstämt sätt.  

Tak på långhus och torn 
När kyrkan uppfördes 1872-76 täcktes taken med kopparplåt. Formatet på 
plåten ska ha varit för stort och därför uppstod problem med värmerörelser 
och läckage relativt omgående. Av denna anledning ska en omläggning skett 
redan 1891. Den befintliga plåten verkar ha återanvänts men klippts ned till 
mindre storlekar. Trots detta fortsatte problemen och i ett brev till Kungliga 
byggnadsstyrelsen från 1928 skriver kyrkoherden att det ”upphörligt” går hål 
i plåten överallt. Församlingen föreslår att koppartäckningen ska bytas ut 
mot skiffer eftersom detta är betydligt billigare än koppar. Byte till skiffer 
verkar dock bara gälla långhuset, i brevet till Kungliga byggnadsstyrelsen 
skriver man att sakristians koppartäckning är i gott skick och att denna 
därför kan behållas. Torntaket nämns inte i brevet. (Uppgifter från Jamtlis 
topografiska arkiv.) 

I slutet av 1920-talet, 1929, byttes därmed koppartäckningen ut på långhuset 
till en skiffertäckning. Skifferstenen levererades från Grythyttan. (Uppgift från 
Byggkultur Mittkonsults bygg och målningsbeskrivning.) Koppartäckningen på 
tornhuv och spira samt sakristia verkar ha behållits.  

Om någon omtäckning/lagning av tornhuvens koppartäckning skett efter 
1920-talet är oklart. Inga skriftliga arkivuppgifter om detta har hittats. Den 
befintliga täckningen jämfördes därför med äldre fotografier från tidigt 
1900-tal och läggningsmönstret och storleken på skivorna verkade 
överensstämma. Utifrån detta gjorde antikvarien bedömningen att 
koppartäckningen troligen var relativt gammal, alltså mer än 100 år. På plats 
uppe på ställningarna kunde man se att täckningen på tornhuven varierade 
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mellan större och mindre skivor, möjligen har lagningar och byte av vissa 
plåtar skett vid något tillfälle. Det framgick också att plåtarna tätats med 
någon form av tätningsmassa.  

Beslut om omläggning av plåttäckning 
Under 2014 års restaurering beslöts att befintlig täckning av tornet var i för 
dålig kondition att bevara, därför revs den av. Under plåten hittades äldre 
fästklamrar som tillhört en tidigare täckning. Möjligen var dessa klamrar från 
den ursprungliga täckningen som ska ha bytts ut 1891. Klamrarna var 
förhållandevis små med väldigt tunna klippspikar.  

Beslutet om att genomföra hel omläggning av plåtavtäckningen på 
tornspiran togs främst utifrån plåtens dåliga skick. Eftersom det bedömdes 
att den befintliga täckningen troligtvis var ca 100 år fanns det ett 
kulturhistoriskt värde i att återskapa den befintliga utformningen. Den 
nylagda plåten efterliknar därför i stora drag den äldre täckningen.  

Fönsterbågar 
De yttre fönsterbågarna på Revsunds kyrka är troligen ursprungliga. Under 
1920-talets invändiga restaurering efter 1925 års brand lagades 
fönsterbågarna. Fönstren kompletterades då också med innerbågar.  

Enligt Byggkultur Mittkonsults bygg- och målningsbeskrivning ska det på 1960-
talet planerats för en fönsterrestaurering, men det är oklart om dessa arbeten 
utfördes.  

Befintligt utseende 
Inför 2014-2015 års restaurering hade de yttre fönsterbågarna en grågul 
kulör. Färglagren var mycket slitna, särskilt på fasaden mot söder. Den 
grågula kulören var relativt flammig och varierade därför från ljust grått till 
gult. Möjligen berodde detta på att pigmentet i befintliga färglager inte varit 
ljusäkta. 

Inför fönsterrestaureringen undersöktes kulören på nedre fönsterbågen på 
tornets norra sida. Här fanns en enhetlig ljust grå kulör som man valde att 
använda vid ommålningen. Den valda kulören är därför ljusare och mer 
enhetlig än den gulgråa kulör man kunde se på fönsterbågarna före 
restaureringen.  
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Genomförda åtgärder 
Restaureringen som genomförts 2014-2015 har inneburit följande åtgärder; 

• Putslagning och avfärgning på torn, långhus och sakristia. 

• Ommålning av samtliga fönsterbågar och karmar. 

• Byte av koppartäckningar vid fönster och ljudluckor. 

• Hel omläggning av koppartäckning på tornhuv och tornspira.  

• Förgyllning av kors på tornspira. 

• Delvis byte av koppartäckning på lister och takfot. 

• Delvis omläggning och komplettering av skiffer på långhustaket. 

 

Putsarbeten 
Befintligt utseende och skador 
Fasader 
Fasaderna består av släta väggpartier, hörnen är markerade med 
kvaderimiterande puts. Fönster och dörrar har profilerade omfattningar. 
Takfoten är putsad och skjuter ut från fasadliv. 

Färgskikten på fasaderna flagade i stor omfattning, både på släta fasadpartier, 
profilerade listverk och kvadermönstrad puts på hörnen. Putsskador 
förekom på listverk, främst under fönster och ljudluckor samt på det välvda 
listverket ovan tornuren. Dessa skador berodde troligen på att befintliga 
solbänkar och avtäckningar i kopparplåt hade ett för kort språng, 
plåttäckningen stack inte tillräckligt lång ut över listverket. Vatten har därför 
kunna rinna in under och ner på listverken, detta har orsakat frostskador. 
Utöver detta fanns omfattande putsskador på taklisten intill gavelfältet på 
långhusets norra sida, samt på listverket kring entréporten åt väst.  

Orsaken till färgsläppet på fasaderna berodde troligen på att den befintliga 
kalkfärgen inte hade tillräckligt fäste på underliggande KC-puts.  
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Revsunds kyrka före åtgärder, fasader mot norr och väst. Färg flagar i stor omfattning. 

 
Fasader mot söder och öster, före åtgärder. 
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Färg flagar på övre listverk, fasad mot väster. 

 
Fasader mot norr och väster, före åtgärder. 
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Skador på listverk vid gavelfält på långhusets norra sida. 

 Putsskador på listverk under fönster på norra fasaden av långhuset. 
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Vid entréporten fanns omfattande skador på listverkets nedre del. 

Befintliga fasadkulörer före restaureringen 
Släta fasadpartier var avfärgade i en ljust gul kulör - NCS S 0510-Y 40 R. 

Hörnkvadrar och profilerade omfattningar vid fönster och dörrar samt den 
profilerade takfoten var avfärgad i vitt – NCS S 0502 Y 50 R 

Underliggande färglager på fasader 
Där färgskikten flagade kunde man se minst två färglager på de släta 
fasadpartierna. Kulörlagret under det yttersta hade en mörkare gul nyans – 
NCS S 1020-Y 30 R. 

 
Underliggande färglager, långhusets norra fasadsida. Det undre färglagret hade en mörkare 
gul färgton. 



Antikvarisk rapport Revsunds kyrka/ • 15 

På dörromfattningen på långhusets norra sida skymtade också minst två 
lager. Den yttersta kulören var vit, men undertill fanns en ljus gulbeige kulör. 
Efter rengöringen av fasaderna syntes de underliggande färglagren tydligt 
även uppe vid den profilerade takfoten. 

Underliggande gulbeige kulör på dörr-, fönsteromfattningar, hörnkvadrar 
och takfot - NCS S 1005-Y 20 R 

 
Underliggande färglager på profilerad takfot på tornet syntes tydligt efter att fasaderna blivit 
rengjorda. 

Eftersom tornets fasader, både släta partier och profilerade, troligen täcks av 
en heltäckande KC-puts innebär det att färglagren inte kan vara äldre än 
putsen. Eftersom vi inte vet när tornet putsades om i sin helhet så kan vi 
heller inte veta åldern på färglagren, det enda vi kan konstatera är att de inte 
är ursprungliga.  

Val av färgsättning 
Utifrån kulördokumentationen av de underliggande färglagren togs beslut 
om att återgå till en äldre färgsättning. Släta fasadpartier fick en mörkare gul 
kulör, fönster- och dörromfattningar, hörnkvadrar samt taklist en ljusare 
gulbeige kulör. 

Vald kulör till fasader - NCS S 1020-Y30 R, KEIM 9112  

Vald kulör till listverk och hörnkvader – NCS S 1010-Y 30 R, KEIM 9115 
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Diskussion 
Uppstrykningsprover togs fram för både fasadernas befintliga yttre och 
underliggande kulörer. Färgprover för de släta fasadpartierna beställdes 
utifrån KEIM:s färglikare.  

Släta fasadpartier, yttersta färglagret KEIM 9115, NCS S 0510-Y 40 R. 
(överensstämde till stor del med underliggande färglager på listverk) 

Underliggande färglager på släta fasadpartier KEIM 9112, NCS S 1020-Y 30 
R  

Yttre färglager på listverk NCS S 0502-Y 50 R. (Keims färglikare hade inget 
överensstämmande färgprov)  

Framtagna uppstrykningsprover diskuterades. Två alternativ fanns, antingen 
att behålla befintlig färgsättning eller återgå till de underliggande kulörerna. 
Ur det tunna arkivmaterialet fanns en osäkerhet kring när befintlig 
färgsättning tillkommit, möjligen efter den senaste fasadrestaureringen på 
1990-talet. Det fanns även en osäkerhet kring huruvida de underliggande 
färglagren på släta partier och listverk hört ihop i en tidigare färgsättning.  

Trots oklarheter togs beslut om att återgå till underliggande färglagers 
kulörer, man bedömde att dessa ur ett estetiskt perspektiv skulle passa bra 
ihop. Den valda färgsättningen har inneburit att kyrkans släta fasadpartier 
fått en något mörkare ton och att listverk och omfattningar rent färgmässigt 
inte blir lika framträdande. Dessa dekorativa element i fasaden kommer nu 
med sin egen tyngd och utseende få tala mer för sig själva. 

 
Kulör till vänster var avsedd för omfattningar och hörn, till höger, släta fasadpartier. 
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Genomförda åtgärder 
Rengöring 
Enligt Byggkultur Mittkonsult AB:s åtgärdsprogram skulle fasaderna rengöras 
med antingen JOS-blästring med sand eller Soda-blästring. 

Rengöringsprover togs fram på fasaderna för beslut om metod. Istället för 
Soda-blästring togs ett prov fram med hetvattentvätt.  

Rengöringsprov 1 utfördes med hetvattentvätt på både slät fasadyta och 
profilerat listverk vid tornets entré. Hetvattentvätten innebär att fasaderna 
spolas med 70 gradigt vatten under högt tryck. Metoden var effektiv, i 
princip alla färglager försvann.  

Rengöringsprov 2 med JOS-blästring visade sig också ta bort samtliga 
färglager på slät fasadyta och profilerat listverk. På det profilerade listverket 
hade det blivit mindre urslag i putsen. JOS-blästring ska vara skonsam, men 
enligt Mats Axelsson på Puts- och tegel är det svårt att använda JOS-blästern 
på profilerade partier. Det är enligt Axelsson relativt lätt hänt att blästern 
skär av putslagren så att mindre skador uppstår.  

Båda metoderna visade sig vara lika effektiva vad gällde färgborttagningen. 
Beslut togs om att välja hetvattentvätten eftersom denna inte lämnar några 
sandrester efter sig. 

Eftersom metoderna visade sig ta bort en stor del av befintliga färglager 
betonade Julia Cronquist som antikvarie vikten av att det skulle göras en 
referensyta på långhuset med befintliga färglager. När hela tornfasaderna 
tvättats visade det sig att samtliga färglager på vissa partier blev kvar trots 
allt, på så vis finns det referensmaterial sparat inför framtiden. 

 
Rengöringsprov av fasader, till vänster om entrén har hetvattentvätt använts och till höger 
JOS-blästring. 
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En referensyta 50x50 cm med alla färglager på putsen har också sparats på 
norra fasaden av sakristian mot gavelväggen, uppe vid taklisten. 
Efter att fasaderna rengjorts bedömde Puts- och tegel AB att fasaderna till 
största del täcktes av en KC-puts. Denna puts hade mindre lagningar med 
hydrauliskt kalkbruk troligen från 1991 års fasadrestaurering. Eftersom 
arkivmaterialet är tunt vet vi inte om någon större fasadrestaurering 
genomförts under 1900-talet och därmed vet vi inte heller när denna 
förmodade KC-puts kan ha tillkommit.  

Referensyta med tidigare färgsättning på den norra fasaden av sakristian närmast långhuset. 

Putslagning 
Skador på putsskikten fanns utspridda över fasadpartierna, både på släta ytor 
och på kvadrar och i anslutning till fönsteröppningar. (Se bilaga, Ritning över 
putslagningar av Puts och Tegel AB.)  

Sprickor större än 3 mm höggs upp. Till lagning av fogar på underliggande 
murverk användes hydrauliskt kalkbruk, Keim Brösarp. Övriga skikt i 
lagningarna utfördes med CII KEIM, Brösarp putsbruk C 0-2 mm. 
Beroende på putsskadans djup behövdes ca 5-10 påslag göras, påslagen har 
varit ca 1 cm tjocka. Torktiden varierade eftersom den beror på väder och 
vind, mellan ca 1-3 dygn krävdes. 

Lagning av listverket kring entréporten på tornet utfördes med hydrauliskt 
kalkbruk lika den befintliga putsen. Enligt Puts- och tegel AB var övriga 
listverk utförda i KC-puts.  

Sammanfattning av använda bruk: 
Till lagning av fogar på underliggande murverk: Målarkalk AB:s hydrauliska 
kalkbruk, NHL 3.5, kornstorlek 0-4 mm. 
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Grundning: KC-bruk, brukstyp CII KEIM/Bösarp putsbruk C, kornstorlek 
0-2 mm, påslag om högst 0-4 mm. 
 
Utstockning: KC bruk, brukstyp CII KEIM/Bösarp putsbruk C, kornstorlek 
0-2 mm, påslag om högst 10 mm.  
 
Ytputs på slätputsade partier: KC-bruk, Brukstyp CII KEIM Bösarp 
putsbruk C, kornstorlek 0-2 mm, påslag om högst 10 mm. 
 
Bruk till listverk kring tornets entré: Målarkalk AB:s hydrauliska kalkbruk, 
NHL 3.5, korn 0-4 mm. 
 

 
Sprickor har huggits upp i putsen. 

 
Större skador har huggits upp. 
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Putslagningar på övre listverk, tornfasad mot norr.  

Eftersom det var omfattande skador på listverk har nya listmallar fått 
tillverkas. Listdragning har utförts vid entréporten på tornet, listverk under 
ljudluckorna på tornet och vid välvda lister ovanför urtavlor på tornhuven.  

 
Murare demonstrerar putsmall vid listverket under ljudluckorna, tornfasad mot söder. 
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Nytt listverk under ljudluckor, tornfasad mot väster. 
 

 
Listverk vid tornets entré är åtgärdade. 

Avfärgning 
Putslagningarna fick stå och karbonatisera ca två veckor innan avfärgningen. 
Till avfärgning har Keim purkristalat använts. Silikatfärgen har valts eftersom 
den i förhållande till kalkfärgen fäster bra på den underliggande KC-putsen.  

Först har samtliga lagningar strukits en gång. Efter detta har fasaderna 
strukits två gånger, vått i vått med pensel, uppifrån och ned med Keim 
Purkristalat. Listverken gjordes före de släta fasadytorna. Torktiden mellan 
strykningarna har varit ca 2 dagar.  
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Färgen levererades på säckar med pigment och mineraliskt fyllnadsmedel, 
detta blandades ut i vattenglas dagen före avfärgningen.  

Eftersom det varit problem med putsen vid listverket ovanför urtavlorna har 
man låtit stryka denna med hydrofoberande medel. Detta ska vara 
vattenavstötande, men ändå inte täppa igen porerna och försämra 
”ånggenomsläppligheten”, enligt produktbladet.  

 
Avfärgning klar. Kvaderstenar vid hörn är ljust gula och släta fasadpartier har en något 
mörkare gul nyans. Färgåtergivning i fotografiet överensstämmer inte helt med verkligheten. 

 
Avfärgning klar, fasad mot öster. 
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Långhusets kortsida mot väst så långt man avfärgade fasaden 2014. Här syns skillnaden 
mellan den äldre och den nya färgsättningen. 

 
Listverk är klart och avfärgat, entré i tornet.  

Förgyllning av årtal ovanför entrén 
Ovanför tornets entré finns årtalet 1876 ristat i putsen. Rester av förgyllning 
syntes inför att restaureringen skulle dra igång.  

Befintlig förgyllning har slipats ned, sedan har linolja brutet med guldockra 
målats som en grund och en anläggningsolja strukits på, slutligen har 
bladguld lagts på.  
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Spår av förgyllning syntes i årtalet ovan tornets entré. 

 
Förgyllning utförd. 

Plåtarbeten på fasader 
I Byggkultur Mittkonsults AB:s Bygg- och målningsbeskrivning föreskrevs att 
solbänkar av kopparplåt skulle bytas ut mot nya. Anledning var att 
profilerade fönsteromfattningar i anslutning till fönstrens underkant i många 
fall hade putsskador. Skadorna berodde på att den kopparklädda solbänken 
inte stack ut tillräckligt över den putsade listen. Vatten har därför kunnat 
komma in och orsaka frostskador. Språnget på de äldre koppartäckningarna 
var ca 2 cm. Plåtarbeten utfördes av Frösö byggnadsplåtslageri AB. 
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Solbänkar vid runda fönster torn - befintligt utseende och skador 
samt genomförda åtgärder 
Solbänkarnas koppartäckning, vid de runda fönstren på tornet, bestod av 
flera mindre skivor som var enkelfalsade, falsarna var liggande. 
Plåtavtäckningen var fäst dels genom spikar i fönstrets karm och dels i ett 
häftbleck av svartplåt under plåten. Häftblecket i sig var spikat rakt ned i 
fönstersmygens puts.  

 
Plåt vid runt fönster fasad mot norr, före åtgärder. Plåten har enkla och liggande falsar. 

Kopparavtäckningen var i ok skick, problem fanns dock vid anslutningen till 
fönstersmygens kanter. Putslisten runt fönstret hade också skador i 
nederkant, orsakade av plåtens korta språng. Frösö byggnadsplåtslageri 
bedömde att koppartäckningen var relativt gammal.  

Den nya koppartäckningen som ersatt den gamla är av glödgad koppar, sex 
plåtskivor har dubbelfalsats. Mot fönstrets träkarm har täckningen fästs med 
kopparspik, undertill i ett häftbleck av 1 mm halvhård koppar. Täckningen 
har fått en ny anslutning i fönsternischens sidor, putsen har huggits ur och 
plåtens kanter har stuckits in och putsats över. Detta syftar till att vatten inte 
ska sugas in i putsen och leda till frostskador. Språnget har gjorts ca åtta cm 
längre än på den äldre täckningen och är nu ca 10 cm. 
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Ny koppartäckning, fönster tornfasad mot norr.  

Solbänkar vid ljudluckor torn - befintligt utseende och skador samt 
genomförda åtgärder 
Den befintliga kopparplåten vid de fyra ljudluckorna var glödgad och lagd 
med två större skivor i mitten och två mindre ute vid kanterna. Falsarna var 
även här enkla och liggande. Spikarna som använts för att fästa plåten i 
ljudluckornas karm hade fått ett speciellt falsat omvik av kopparplåt kring 
spikskallen. Dessa spikar har sparats. Under den befintliga plåten låg även 
här ett häftbleck av svartplåt. Denna plåt var helt sönderrostad. Inga 
inskriptioner eller årtal på plåtarna hittades.  

Skicket på koppartäckningen var relativt dåligt vid samtliga ljudluckor. Det 
fanns sprickor i falsarna, möjligen hade avtäckningen kunnat sparas mot 
öster, men till slut kom man överens om att även denna skulle bytas ut.  

Den nya täckningen har liksom vid de runda fönstren lagts med glödgad 
koppar, falsar är dubbla och liggande. Anslutningen till fönsternischens 
kanter har gjorts lika som vid de runda fönstren, puts har huggits ur, plåten 
lagts på plats och putsats över. Språnget har gjorts ca åtta cm längre än på 
den äldre plåten. Kopparspik har använts för att fästa plåten mot 
ljudluckornas karm. För att vattnet ska rinna av plåten på sidorna på ett bra 
sätt har plåten låtits sticka ut över underliggande list i sidled och särskilda 
”rännor” har utformats.  
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Koppartäckning före åtgärder vid ljudlucka tornfasad mot norr, täckningen har liggande, 
enkla falsar.  

 
Under koppartäckningen låg ett rostigt ”fästbleck” av svartplåt. 
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Koppartäckningen var fäst i karmen med spikar, visa av spikarna hade fått ett omvik av 
kopparplåt kring spikskallen. 

 
Ny koppartäckning vid ljudlucka, falsar är nu dubbla och avslutningen mot sidokanterna har 
gjorts med en liten ränna. 

Solbänkar vid fönster på torn, långhus och sakristia, befintligt 
utseende och skador, genomförda åtgärder 
Befintlig täckning av kopparplåt lika de övriga solbänkarna. Tre skivor hade 
falsats ihop med liggande enkelfals. Plåten var fäst i karmen med spik. 
Häftbleck av svartplåt låg undertill. Plåten hade ett uppvik på ca 2 cm längs 
med fönsternischens sidor. 
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Ny koppartäckning har lagts av fyra skivor, kanten mot fönsterkarm har 
spikats fast med kopparspik. Falsar har gjorts dubbla, men liggande lika den 
äldre täckningen. Plåten har dragits upp en bit längs med fönsternischens 
kanter, plåten har sedan putsats över. Språnget har liksom vid de andra 
solbänkarna gjorts ca åtta cm längre än på den äldre koppartäckningen.  

 
Koppartäckning vid fönster tornets norra fasad, före åtgärder. 

 
Täckning efter åtgärder. 

Ljudluckor 
Ljudluckorna har rengjorts och tjärats. Karm har målats med linoljefärg, 
kulör NCS S 1020-Y 30 R.  
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Befintligt utseende och skador 
Tornet har ljudluckor i samtliga väderstreck. Luckorna består av liggande 
spontade bräder med profilerade kanter. Ytbehandlingen som bestod av tjära 
var väldigt nedsliten och matt, sprickbildning förekom. En gulaktig kulör 
syntes under tjäran, möjligen har luckorna varit linoljefärgsmålade tidigare. 
Målare Per Lindström från Per Lindströms måleri AB hävdade dock att det inte 
var någon gul kulör, utan att det var träet som hade färgats av tjäran.   

Träkarmen kring ljudluckorna var målad i vitt. På byggmötet 2014-07-03 
kom man överens om att karmen skulle målas i samma ljusgula kulör som 
den putsade omfattningen skulle få. Kulören skulle brytas fram av målare 
Per Lindström. 

 
Ljudluckor före åtgärder, tornfasad mot söder. 

 
Ljudluckorna var slitna, under tjäran syntes ett gult färglager. 
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Genomförda åtgärder 
Ljudluckorna har skrapats och sedan tjärats med opigmenterad tjära 1 gång. 
Tjäran har värmts upp till 70 grader. Fabrikatet heter Hälsinge Stubbtjära.  

Träkarmen har skrapats och målats med linoljefärg fabrikat Engwall och 
Claesson, färgen har spätts med alifatnafta enligt tillverkarens anvisningar.  

Karmen målades först i en alldeles för gul kulör, fyra strykningar. På 
byggmötet 2014-09-18 konstaterades att fel kulör valts. Beslut togs om att 
ansvarig målare skulle göra uppstrykningsprover på samma ljusgula kulör 
som använts till de putsade profilerade listerna. På plats vid kyrkan för 
avstämning av kulörerna visade det sig att målaren inte alls gjort något 
uppstrykningsprov. Istället hade han brutit till en ljusare gul kulör, dock inte 
så ljust gul som de putsade omfattningslisterna, och sedan återigen målat alla 
karmar innan beslut om kulör hade tagits. På plats bedömde Julia Cronquist 
som antikvarisk sakkunnig att den målade kulören ändå passade in i 
sammanhanget. Karmen är relativt smal och påverkar därför inte 
helhetsintrycket av kyrkan i nämnvärd grad, linoljefärg kritar också med 
tiden, vilket gör att kulören ljusnar.  

Den slutliga kulören har NCS S nummer 1020-Y 30 R. Grundfärgen består 
av en zinkvit färg levererad från Engwall och Claesson och har brutits med 
oxidsvart och guldockra för att få den gula kulören. 

 
Ljudluckor och karm efter åtgärder är utförda. Färgerna på fotot avviker något från 
verkligheten, men på bilden syns att karmen är gulare än den putsade omfattningen.  
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Ståndskiva mellan tornfasad och långhustak 
I anslutningen mellan tornets östra fasadsida och långhusets tak fanns en 
svartmålad ståndskiva av koppar möjligen från 1970-talet, denna var infäst i 
fasaden enbart genom att kanten stuckits in i putsen. Under denna fanns en 
äldre och lägre ståndskiva av koppar. De äldre ståndskivorna har 
demonterats och bytts till en ny, även denna av kopparplåt. Anslutningen 
mot tornfasaden har gjorts om. Puts har huggits bort så att plåten kunnat 
stickas upp en bit längs med fasaden och sedan putsas över. Detta för att 
vatten inte ska sugas in i tornfasaden. 

 
Äldre ståndskivor, bild visar mötet mellan långhusets tak och tornets östra fasadsida.  

 
Ny ståndskiva i mötet mellan långhustak och östra tornfasaden.  
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Tornur 
Befintligt utseende och skador 
Tornuren är konstruerade av en vit glasskiva, på denna har man fäst 
smidesjärn med ”klockslag” i romerska siffror.  

Glasskivan såg ut att vara i gott skick. Smidesjärnet var rostigt och den 
svarta färgen hade bleknat.  

Förgyllningen av visarna var blekt och delvis helt borta. 

Karmen kring uret är av trä och var omålad.  

 
Tornur före åtgärder, delar i plåt är rostiga och förgyllningen är sliten. Karmen är omålad. 

Genomförda åtgärder 
Smidesjärn har stålborstats, lösa färglager har tagits bort. Urtavlorna har 
sedan grundmålats med rostskydd och sedan tre strykningar med linoljefärg, 
svart kulör fabrikat Engwall och Claesson. Färgen har spätts med alifatnafta 
efter tillverkarens anvisningar. 

Visarna har förgyllts. Innan förgyllningen har befintlig yta slipats och tvättats 
ren med ammoniak. Ytan har sedan grundats med blymönja, sedan en 
strykning med linoljefärg pigmenterad med guldockra. Färgen har fått torka 
några dagar innan en guldgrund lagts på, fabrikat Le Franc. Efter tolv timmar 
har förgyllning med bladguld utförts. Ytterligare en omgång med guldgrund 
har sedan lagts på och sedan ytterligare ett lager av bladguld. 
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Delar i metall är målade med rostskyddsfärg och har sedan förgyllts. 

Fönsterrestaurering 
Befintligt utseende och skador 
Under 2014 restaurerades fönsterbågar på tornet. Under 2015 fortsatte man 
med långhusets fönster. De två nedre fönstren på tornets södra och norra 
sida är liksom fönstren på långhus och kor, rundbågiga, småspröjsade med 
åtta lufter.  

Halvvägs upp på tornfasaden mot söder, väster och norr sitter runda 
småspröjsade fönster med fyra lufter.  

Samtliga bågar är troligen ursprungliga.  

Bågarna mot söder hade omfattande färgbortfall och kittskador. Bågar mot 
norr var i bättre skick, även här fanns färgbortfall och sprickor i kittfalsarna. 

Fönsterbågar som inte har gångjärn var fästa med spik. 
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Fönster på tornets norra fasad. 

 
Fönster på tornets södra fasad, här fanns omfattande färgbortfall och kittskador. 

Kulörer 
Kulören på fönsterbågarnas utsida gick mot grått med inslag av grå-gul-
grönt, färglagren var flammiga, möjligen har pigmentet i färgen från senaste 
målningen missfärgats när den åldrats. På de nedre delarna av bågarna gick 
kulören mot en mer ”ren” grå kulör.  

Enligt målare Per Lindström från Per Lindströms måleri AB som var ansvarig 
för fönsterrestaureringen fanns enbart ett färglager.  
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För att ta fram en kulör för ommålning, jämfördes de nedre delarna av den 
rundbågiga fönsterbågen på tornets norra fasadsida, med färgprov ur 
linoljefärgslikaren från 2003. Inget färgprov överensstämde exakt, men några 
grå färgprov brutna med guldockra låg relativt nära. Fönsterkulören 
jämfördes därefter med prov ur NCS S färgprovskala. Utifrån denna 
bedömdes att kulören NCS S 1005-Y låg närmst befintlig kulör. 
Fönsterbågens färglager fuktades något innan jämförelsen.  

Eftersom de putsade fasaderna har fått ny färgsättning jämfördes färgprovet 
mot den nya omfattningsfärgen som de putsade listerna skulle få. Dessa 
kulörer samverkade inte helt optimalt och därför bestämde man att målare 
Per Lindström skulle bryta till slutstrykningsfärgen något mörkare om det 
behövdes.  

Bågarnas insida hade en grå kulör, under den grå fanns en vit kulör. Den grå 
kulören har målats när bågarna suttit på plats i fönsteröppningen, bågens 
yttersta del som täckts av fönsterkarmen hade enbart vit kulör. Den grå 
kulören hade NCS S nummer 2500 N.  

Linoljefärg till fönsterrestaureringen har beställts från Ovolin AB i Örebro. 
Ovolin i sin tur har beställt en vit grundfärg från Engwall och Claesson bruten 
med zinkvitt. På plats hos Ovolin har färgen sedan pigmenterats med 
torrpigment. Ovolin har brutit kulören till fönsterbågarnas utsida. Kulören 
till bågarnas insida har Per Lindström själv brutit fram utifrån den vita 
grundfärgen och svart pigment.  

Genomförda åtgärder 
De yttre fönsterbågarna har plockats ned och renoveras i en verkstadslokal 
intill kyrkan. Samtliga bågar har rengjorts/slipats till rengöringsgrad två, 
alltså till fast underlag. Detta innebär att färglager finns kvar som 
referensmaterial, vilket är positivt ur ett antikvariskt perspektiv. Bågarna har 
varit i god kondition, virket var torrt och fint enligt Per Lindström. Samtliga 
bågar har kittats om, rutorna har dock inte tagits ur.  

Fem stycken glasrutor var trasiga i tornet och trettio stycken på långhuset. 
Rutorna såg ut att vara av s.k. handblåst cylinderglas. De trasiga glasen har 
ersatts med återanvänt handblåst glas från Teijlers glas i Örebro. 

Bågarna har målats tre varv med linoljefärg, första två varven målades 
bågarnas utsida med en kulör som Per Lindström brutit till själv och som låg 
nära vald kulör. Slutstrykning utfördes med den färdigblandade färgen från 
Ovolin. Linoljefärgen har spätts med alifatnafta enligt Engwall och 
Claessons riktlinjer. Första strykningen med 40 % alifatnafta, andra 
strykningen med 25% alifatnafta och sista strykningen oförtunnad.  
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Färdiga bågar har återmonterats i fönstren på traditionellt vis med 
hästskosöm.  

 
Runt fönster på tornets norra fasadsida, färdigmålat. 

Den grå kulör som bågarnas utsida nu har fått är ljusare och mer ”rent” grå 
än tidigare. Långhusets bågar hade tidigare, precis som tornets bågar, en 
grågulgrön något flammig kulör.  

Plåtarbeten på torntak 
När ställningarna byggts genomförde Frösö Byggnadsplåtslageri en 
besiktning av tornhuv och tornspira. Deras bedömning var att 
koppartäckningen var i så pass dåligt skick att den behövde bytas ut.  

Hur gammal var täckningen? 
Det var svårt att på plats avgöra åldern på plåten. Arkivsökning i 
topografiska arkivet gjordes på Jamtli, dock utan resultat vad gäller skriftliga 
källor om taktäckningens ålder. Däremot fanns äldre bilder i Jamtlis 
bildarkiv. Genom att med lupp titta på fotografier från 1920-, 1940- och 
1970-tal gick det att se att den befintliga täckningen till stor del 
överensstämde med de äldre fotografierna. Utifrån detta antog man att 
plåttäckningen därför var relativt gammal. 

Byte av plåttäckning på långhustaket ska ha utförts redan 1892. Om 
taktäckningen även byttes på tornhuv och tornspira vid samma tidpunkt är 
oklart. Att plåten på tornhuven och spiran bytts ut vid något tillfälle står 
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dock klart eftersom man vid rivningen av koppartäckningen fann äldre 
fästklamrar på takrotet.  

Nytt tillstånd 
Eftersom byte av kopparplåtstäckning inte ingick i det ursprungliga 
tillståndsbeslutet för fasadrestaureringen av kyrkan fick församlingen söka 
nytt tillstånd hos länsstyrelsen för omläggning. Inför att ansökan skickades 
in diskuterades utförandet av en ny koppartäckning. Eftersom den befintliga 
täckningen med stor sannolikhet var relativt gammal, bedömde vi att det 
fanns ett kulturhistoriskt värde i att göra en ny omläggning så lika som 
möjligt det äldre utförandet.  

Handlingar för det nya utförandet togs fram av Byggkultur Mittkonsult AB i 
samarbete med Frösö Byggnadsplåtslageri. Länsstyrelsen fattade beslut om 
åtgärderna 2014-07-22 dnr: 433-5370-2014. 

Befintligt utseende och skador 
Den befintliga äldre taktäckningen har mätts upp av David Pettersson på 
Byggkultur Mittkonsult AB. (Se bilaga, Takplaner torn.) 

Kopparplåt på tornhuv 
Befintlig taktäckning på tornhuv: 

• Skivfalsad täckning med ståndfals. 

• Skivorna hade ett litet format med en bredd på ca 28 cm. 
Variationer förekom dock och på tre av takfallen varierade dessa 
mellan skivor med en bredd på 28 cm och skivor med en bredd på 
35 cm. Om denna variation var ursprunglig eller om täckningen 
partiellt bytts ut under 1900-talet är oklart. På takfallet mot norr 
hade dock samtliga skivor en bredd på 28 cm.  

• Läggningen varierade. På vissa partier var skivorna lagda med 
hakfalserna i horisontell linje, på andra fall var skivorna förskjutna 
upp till en halv plåtlängd. På tornhuvens norra fall hade som sagt 
samtliga plåtar samma format och de låg även samtliga förskjutna 
med en halv plåtlängd. 

• En typ av lumppapp låg under plåten på tornhuvens flacka takfall, i 
övrigt fanns ingen papp under plåten 

Kopparplåt över tornur 
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• Över tornuren har taket en välvd form, här var formatet på skivorna 
något större. Skivorna var breda längst ut mot tornurskanten och 
smalnade av ju längre in mot spiran man kom. Plåtskivorna i 
ränndalarna kring tornurens välvda form var lödda ihop istället för 
falsade.  

Kopparplåt på tornspira 

• Själva tornspiran hade en täckning med plåtbredder på ca 50 cm. 
Skivorna hade ståndfals och hakfalsarna var placerad i horisontell 
linje. På varje takfall fanns en ”slits”, som gav tornspiran ett särskilt 
estetiskt uttryck.  

Falser 

• Den äldre täckningen hade både dubbla och enkla falsar. Täckningen 
på tornhuven hade dubbla falsar, medan liggande falsar på spirans 
bas till stor del var enkla, på övriga delar av spiran var de dubbla.  

 

Fästklamrar 

• Fästklamrar var spikade med klippspik. När plåten började rivas av 
fann man äldre fästklamrar kvar på rotet. Detta tyder på att 
plåttäckningen har bytts vid något tillfälle. Dessa äldre fästklamrar 
var mindre till storleken och spikarna var väldigt tunna och smala, 
också de såg ut som klippspikar. Madelen Toresson från Frösö 
byggnadsplåtslageri bedömde att den äldre plåtavtäckningen troligen 
haft andra skivformat eftersom klamrarna satt förskjutna i 
förhållande till den befintliga täckningen.  

Skador 
Skicket på kopparplåtstäckningen var nedtill på tornhuven relativt ok, 
sprickor fanns dock i vissa falsar och mitt på plåtar. Stora partier hade dock 
tätats med någon form av kitt vid falsarna. Plåten hade även släppt mot 
underlaget, fästklamrarnas spikar hade rostat sönder.  

Plåten på tornspiran hade omfattande skador, spruckna falsar och hål, även 
här hade plåten släppt mot underlaget eftersom fästklamrarnas spikar var 
sönderrostade.   

Koppartäckningens avslutning över kuporna vid urtavlorna var bristfällig. 
Vatten har kommit in och orsakat stora skador på de putsade listverken 
under. 
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Takrote 
Takrotet på tornspiran består av ramsågade brädor fäst med handsmidd spik 
eller möjligen klippspik, planken är fasade i över och underkant så att det 
blir luftning in i konstruktionen. Virket trodde Julia Cronquist bestod av 
furu, men Esbjörn Toresson från Frösö plåtslageri bedömde att det var gran. 
På tornspirans nedre del fanns rundade listverk, dessa var tillverkade av 
hyvlat virke.  

Takrotet på tornhuven bestod också av ramsågat virke, här var dock planken 
inte fasade på ovan- och undersida. 

Takrotebrädorna satt generellt löst och på tornspiran fanns omfattande 
rötskador mott norr. På tornhuven fanns enbart mindre skador mot norr.  

Tornlucka på spira, mot öst 
Tornspiran har två luckor, en mot väst och en mot öst. Östra luckans insida 
hade inskriptioner. Man beslöt att befintliga luckor skulle återanvändas men 
kläs med ny kopparplåt på utsidan. 

På luckans insida av trä står: N Andersson 28/5 1887, Pilgrimstad, A E Olsson 
Grimnäs, 28 maj 1887. 

På plåten som klär in själva lucköppningen står; Erland Hallin Revsund 17/6 
1937, förgyllning av tornet 15 juni 1937. 

 
Spirans bas. 
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”Slitsen” på spiran, plåtarna är lagda horisontellt. 
 

 
Falsar på tornhuvens övre del hade tätats vid något tidigare tillfälle. 
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Bilden visar plåtformat på flacka takfall samt att plåtarna är förskjutna. Längre bort i bilden 
syns kupan över tornuret. Plåtarna smalnar av på bredden ju längre in mot själva spiran de 
ligger. 

 
Läggningen av plåtarna varierade på de flacka takfallen, här ligger plåtarna med hakfalsar i 
horisontell linje. 
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Plåtarnas bredd varierade. 
 

 
Exempel på skada, fals och plåt har spruckit. 
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Plåtarna i ränndalen kring kupan var inte falsade utan lödda ihop. 

 
Skada i putslist vid tornur mot söder. Vatten har runnit in mellan plåten och putsen. 
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Stor spricka i plåtar på tornspira. 

 
Takrote på tornspira, fasad mot norr. 
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Planken är ramsågade och fasade i över och underkant. Fuktrosor syns på träet, tornspira 
mot norr.  

 
Den utkragade listen var hyvlad. Bilden visar rötskadade delar på tornspira mot norr och 
nordöst. 
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Rötskadade plank har rivits bort, tornspira mot norr. 

 
Fästklamrar. Den större till vänster tillhörde den befintliga täckningen och den till höger 
med smala tunna spikar har tillhört en tidigare taktäckning.  
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En form av lumppapp låg under plåten på de flacka takfallen på tornhuven. Foto Esbjörn 
Toresson, Frösö byggnadsplåtslageri AB. 

 
Takrotet på tornhuven bestod av ramsågade brädor. Foto Esbjörn Toresson, Frösö 
byggnadsplåtslageri AB 
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Genomförda åtgärder 
Takrote på tornspira, mot norr har lagats av snickare från Inab. De nya 
takrotsbrädorna har tagits från en äldre byggnad i Ås utanför Östersund, 
virket är något grånat och spår efter rödfärg syns. De nya planken har 
skruvats fast samt har äldre smidd/klippt spik delvis återanvänts. De nya 
planken skiljer sig även mot de äldre genom att de inte är fasade på över och 
undersida.  

Mindre lagningar utfördes på tornhuvens fasad mot norr. 

En svart duk har lagts mellan takrotet och plåten. Dukens funktion är att 
vara vattenavvisande och ta hand om eventuella läckage och kondens.  

 
Nytt takrote, takfall mot nordöst. Brädorna är tagna från en äldre byggnad i Ås. 

Plåtarbeten tornhuv 
Plåttäckningen på tornhuven har lagts i likhet med den äldre täckningen som 
låg på det norra takfallet.  

• Skivorna har formatet 28x91 cm efter att de falsats.  

• Skivorna har lagts med en halv plåtlängds förskjutning.  

• Falsarna har gjorts dubbla. 

• Kopparplåten är glödgad och har en tjocklek på 0,6 mm. 
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• Fästklamrar har satts på ett avstånd av ca 25 cm och antalet blir det 
dubbla i förhållande till den äldre täckningen. Klamrarna är av två 
typer, dels egenhändigt tillverkade av koppar som skruvas fast med 
rostfri skruv och dels s.k. glidklamrar (rostfria) som görs på fabrik. 
Glidklamrarna anpassar sig när plåten utvidgas/krymper vid 
temperaturväxlingar.  

 

 
När plåtarna har klippts till i rätt format påbörjas falsningen. En inskjutsfals förbereds här 
genom att plåtens ändar böjs till.  
 

 
Tre plåtar falsas sedan ihop. 
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Dubbelfals förbereds genom att plåtarnas långsidor viks med tång. 
 

 
Plåtlängderna läggs sedan ut på takfallet och det första omviket görs med falstång. 
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Slutligen slås falsen ihop med gummiklubba till en färdig dubbelfals.  
 

 
 
Plåtarbeten på tornspira 
Läggningen av koppartäckningen på torntaket började på spiran. Ungefär 
hälften av jobbet med plåtarbetet har utförts på verkstaden i Östersund och 
resten på ställningarna. Skivorna har klippts till, vissa delar har falsats för 
hand på verkstaden, så kallade inskjutsfalsar. Vissa delar har dubbelfalsats 
helt för hand på ställningarna.  
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• Plåtarnas bredder anpassas efter spirans avsmalnande form, 

formaten efterliknar den tidigare täckningen. 

• Plåtarna har lagts med hakfalsar i horisontell linje. 

• Plåtarna har dubbelfalsats med ståndfals. 

• ”Slitsen” som var utmärkande för den äldre täckningen har 
återskapats. 

• Glödgad kopparplåt, 0,6 m.m., fästklamrar har satts med samma 
avstånd som på tornhuven.  

 

 
Överflödig plåt klipps bort innan falsning utförs. 
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Falsning pågår. 
 

 
Del av tornspira, plåtarbeten är slutförda. 
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Del av tornspira, plåtar lagda med hakfals i horisontell linje.  

Ornament 
Ovanpå urtavlornas kupor sitter plåtinklädda ornament. Under arbetet 
plockades dessa ned och fraktades till plåtslagarnas verkstad i Östersund. 
Skicket visade sig vara ok. Träkärnan inuti var delvis rötskadad på några av 
ornamenten, men inte i någon större omfattning. Vissa falsar i 
koppartäckningen var dåliga, dessa har lötts igen. Ornamenten har åter 
placerats på tornurskuporna. Nya rostfria s.k. falsfästen har tillverkats för att 
undvika att använda skruv genom plåten. Man diskuterade om den 
grönärgade plåten skulle putsas upp till lika glans som den nylagda plåten. 
Beslut togs om att låta ornamenten ha kvar sin ärgning. Den nylagade plåten 
kommer mörkna och möjligen bli grön med åren och då kommer 
”kulörerna” att närma sig varandra. 
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Jämförelsebild, det äldre utförandet. 

 
Koppartäckning färdigställd på tornhuv och spira. 
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Jämförelsebild, det äldre utförandet. 

 
Mittsektion av tornspira. 
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Spira, takfall mot öst. Den äldre luckan har klätts in med ny plåt. 
 

 
Kupa med ornament. 
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Äldre utförande av plåtens avslutning över kupan vid urtavlan. 

 
Avslutningen på kupan har gjorts annorlunda än det ursprungliga utförandet. Utförandet 
ska förhindra ytterligare fukt och frostskador på det putsade listverket under. 
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Ornament har satts på ett rostfritt falsfäste. 

Plåtslagarna från Frösö byggnadsplåtslageri AB. 
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Förgyllning av kors 
Befintligt utseende och skador 
Förgyllningen på korset var sliten, på vissa ställen buktade plåten ut. Ny 
förgyllning har gjorts på plats uppe vid tornspiran. 

Genomförda åtgärder 
Korset har tvättats rent med ammoniak och sedan slipats. Grundning har 
sedan skett med blymönja. Före förgyllning har korset strukits med 
linoljefärg pigmenterad med guldockra. Linoljefärgen har torkat några dagar 
innan en guldgrund, fabrikat Le Franc, lagts på. Förgyllning har sedan utförts 
med bladguld två lager, guldgrund har penslats på mellan lagren. Överflödigt 
guld vid skarvarna mellan förgyllningsbitarna har borstats bort med pensel. 

Åskledaren löper längs med korset, vid korsgloben hängde ledningen som en 
båge utan något fäste och det fanns risk att ledningen slog i globen när det 
blåste. I övrigt var fästena för åskledaren utförda med genomgående skruv i 
korset. Frösö byggnadsplåtslageri har gjort nya fästen som är fästa runt 
korset utan genomgående skruv. Fästena har målats med linoljefärg 
pigmenterad med guldockra. Hålen efter de äldre fästena har lötts igen.  

 
Korset är grundat med linolja. 
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Förgyllning har lagts på. Fästen för åskledare har inte åtgärdats då bilden togs.  

 

Plåtarbeten på långhustak 
Nytt tillstånd 
Då åtgärder på långhustaket inte ingick i det ursprungliga tillståndsbeslutet 
för fasadrestaureringen av kyrkan, sökte församlingen tillstånd hos 
länsstyrelsen. Handlingar för det nya utförandet togs fram av Byggkultur 
Mittkonsult AB 2015-04-30 (reviderat 2015-05-11). Länsstyrelsen fattade 
beslut om åtgärderna 2015-06-09, 433-3794-2015. 

Befintligt utseende och skador 
Taken besiktigades av Takskifferspecialisten och av Frösö 
byggnadsplåtslageri. Läckage mellan skiffertäckning och takfotsinklädning 
förekomm. Viss skadebildning fanns på den putsade takfotslisten. 
Plåttäckning över trekantsgaveln vid södra entrén på långhuset var i relativt 
dåligt skick.  

Genomförda åtgärder 
Takfotslisten höggs bort i överkant så att putsen inte skulle ligga dikt an mot 
takfotsinbrädningen. De tre nedersta skifferraderna demonterades på södra 
takfallet. Takfot mot söder har i västra änden kompletterats med plywood ca 
4 meter för att ta upp höjdskillnad på rote. Takfot har kompletterats med en 
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distanslist av koppar för att få skiffret i rätt vinkel. En ny fotplåt sattes efter 
hela södra långsidan för bättre vattenavledning vid takfoten (Se bilaga, Ritning 
över plåtlagningar av Frösö byggnadsplåtslageri AB.)  

 Fotplåten efter att de nedersta skifferraderna tagits bort. Under plåten skymtar gammal 
takpapp fram. 

 Den nya fotplåten och pappen innan skifferplattorna återmonterats. 
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Plåttäckningen över trekantsgaveln vid södra entrén, byttes till största delen 
ut mot ny kopparplåt. Nockplåtarna har riktats och skruvats fast med rostfri 
skruv. Ståndskiva mot torn ha kompletterats med plåt som har skruvats med 
rostfri skruv. Plåttäckningen över listverk på gavlarna har ersatts med ny 
koppartäckning. 

 Plåttäckning över trekantsgaveln på södra takfallet. 

 Plåttäckningen över listverk på gavlarna har ersatts med ny koppartäckning. 
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Skifferarbeten på långhustak 
Befintligt utseende och skador 
Skiffertaket hade en hel del äldre lagningar som skett genom mitthålning 
med skruv och tätningsbricka. Taket hade också en del skador efter den 
ställning som användes vid restaurering av tornet 2014. En del skifferstenar 
saknades. Takpappen under skiffertäckningen fyllde inte längre sin funktion. 
Pappen var mycket anfrätt och urlakad. 

Genomförda åtgärder 
De tre nedersta skifferraderna på takfallet åt söder demonterades. Äldre 
papp, togs bort på dessa ytor och ersattes med ny papp (Icopal Elastoflex, 
YEP 2500). Hela skiffertaket punktlagades (både södra och norra takfallet). 
De mitthålade stenen ersattes med begagnad Grythyttesten. Skifferplattorna 
har fästs genom att hål skråborrats i sten. Varmförzinkad spik slås i hålet, 
sedan slås stenen upp i rätt läge, så att spikhålet täcks av överliggande sten. 
Tanken var att skiffer i bra skick skulle återanvändas, medan dåliga plattor 
skulle ersättas med nya. Flera av de gamla skifferplattorna gick inte att 
återanvända. Det har gått åt en pall nya skifferplattor (11” x 7”), för 
kompletteringar av taket. 

Skifferplattor som lossnat, hade tidigare satts tillbaka genom mitthålning med skruv och 
tätningsbricka.  
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Södra takfallet efter åtgärd. 

Plåtarbeten på sakristians tak 
Befintligt utseende och skador 
Fotplåten av koppar var delvis lös och läckte i falsarna vilket skapat 
putsskador på den underliggande putsade listen. Snörasskyddet på norra 
takfallet var skruvat rätt genom plåten med risk för läckage. Snörasskyddet 
behövdes inte eftersom risken för snösläpp från tak bedömdes som låg. 
Stegen på norrsidan upp till skorstenen på sakristians tak satt löst och 
användes inte längre. 

Genomförda åtgärder 
Ilagningar har gjorts ca 40-50 cm upp på södra takfallet och ca 1 meter upp 
på norra takfallet med ny plåt av koppar som falsas in med befintlig plåt. 
Plåten avslutas med en droppkant. Befintligt snörasskydd har tagits bort. 
Stegen på norrsidan monterades bort. Lagningar av några små hål långt upp 
på sakristians tak har utförts med BevegoLine Hybridfogmassa. 
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 Sakristians södra takfall efter åtgärd. 

Ilagningar på sakristians norra takfall. 
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Anslutning mellan norra takfallet på sakristian och östra väggen på långhuset. 

Övriga åtgärder 
Befintligt utseende och skador 
Trappräckena var i behov av målningsbehandling. Detta gällde också de 
ventiler i gjutjärn som sitter runtom den huggna stengrunden på kyrkan. 
Ventilerna hade på utsidan spår av en silvergrå kulör (NCS S 4010-G90Y). 
Sockel på utbyggnad vid sakristia var omålad. Trapporna framför västra och 
södra entrén var i behov av fogning. 

Genomförda åtgärder 
Trappräckena har målats svarta liksom tidigare. Ventilerna har målats grå likt 
de spår av färg som fanns på utsidan av ventilerna (kulören ligger nära NCS 
S 7010-R90B). Kulören plockades fram av Per Lindström från Per Lindströms 
måleri AB. Sockel på utbyggnad vid sakristia har målats med en grå 
silikatfärg. Per Lindström tog själv fram en passande kulör. Enligt uppgift i 
protokoll från byggmöte 4 (2015-09-09) skulle grunden målas i en kulör 
ungefär motsvarande NCS S 4502-Y. Trapporna framför västra och södra 
entrén hade vid slutbesiktningen blivit omfogade (fogning, grundning, 
utstockning och ytputs NHL 5,0 korn 0-4 mm, leverantör Målarkalk AB). 
Fogningen behövde dock bättras. Dessa arbeten utfördes efter 
slutbesiktningen. Antikvarisk medverkande har inte haft möjlighet att se 
resultatet på plats. 
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Ventil i grunden före åtgärd. 
 

Ventil i grunden efter åtgärd.  
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Entrén åt väster efter åtgärd. 
 

 
Anslutning mellan den huggna stengrunden och utbyggnadens omålade cementgrund. 
Bilden tagen innan målning. 
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Bilagor 
 

• Takplaner torn, Revsunds kyrka (David Pettersson) 
• Ritning över putslagningar, Revsunds kyrka (Puts och Tegel AB) 
• Ritning över plåtlagningar, Revsunds kyrka (Frösö 

byggnadsplåtslageri AB) 
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