
Ragunda socken, Härnösands stift, Jämtlands län

RAPPORT – JAMTLI 2014:36
ISSN 1654-2045

Julia Cronqvist

Ragunda kyrka 
Invändig restaurering, 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgivning och distribution: 

Jamtli 

Box 709 

831 28 Östersund 

Tel 063-15 01 00 

Fax 063- 10 61 68 

 

© Jamtli 2014 

 

Allt kartmaterial från GSD-Fastighetskartan © Lantmäteriverket  

Ärende nr MS2006/02204 

 

Omslagsbild: Julia Cronqvist 

 

Foto: Julia Cronqvist 

 

Redigering och layout framsida: Lena Ljungkvist, Jamtli 

 

 

ISSN 1654-2045 

 



Innehållsförteckning 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ......................................................................................2 

INLEDNING ....................................................................................................................3 

KARTA ...........................................................................................................................4 
HISTORIK OCH BESKRIVNING .........................................................................................6 

Kyrkan uppförs .........................................................................................................6 
Beskrivning av interiör .............................................................................................6 
Invändig restaurering 1937-1940 ............................................................................7 
Restaurering 1980/1981 ...........................................................................................9 

ANTIKVARISKT RESONEMANG ..................................................................................... 10 
Konservering och rekonstruktion av måleri ........................................................... 10 
Åtgärder på golv..................................................................................................... 10 
Skåp i koret ............................................................................................................. 11 
Ramp till koret ........................................................................................................ 11 
Ombyggnad av bänkar för mixerbord .................................................................... 11 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER .................................................................................... 13 

FÖRVARINGSUTRYMMEN I KORET ................................................................................ 13 
Måleriarbeten ......................................................................................................... 21 

RAMP I MITTGÅNG ....................................................................................................... 23 
OMBYGGNAD AV BÄNKAR INFÖR MONTERING AV MIXERBORD .................................... 25 

Genomförda åtgärder ............................................................................................. 26 
TEXTILIER .................................................................................................................... 28 

Nya mattor .............................................................................................................. 30 
RENOVERING AV GOLVYTOR ........................................................................................ 31 

Befintligt utseende och skador ............................................................................... 31 
Genomförda åtgärder ............................................................................................. 32 
Trappor upp till läktare ................................................................................................ 32 

RENGÖRING OCH MÅLNING AV VÄGGAR OCH TAK ....................................................... 38 
Befintligt utseende och skador ............................................................................... 38 
Genomförda åtgärder ............................................................................................. 41 

KONSERVERING AV INTERIÖR OCH INVENTARIER ........................................................ 43 
Genomförda åtgärder i korthet .............................................................................. 43 
Konservering av lösa inventarier ........................................................................... 52 
Måleriarbeten ......................................................................................................... 54 

ELEMENT ..................................................................................................................... 63 
HÖGTALARE ................................................................................................................ 64 
BILDER FÖRE OCH EFTER 2014 ÅRS RESTAURERING ..................................................... 66 
 

 



Antikvarisk rapport, Ragunda kyrka /  3 

Inledning 
Under 2014 har en omfattande invändig restaurering genomförts i Ragunda 

nya kyrka. Arbetena har i korthet inneburit konservering av fast inredning 

och lösa inventarier, ommålning av väggar och tak, slipning och fernissning 

av golv, bygge av ramp till koret samt uppförande av förvaringsskåp i koret. 

Tillstånd till åtgärderna lämnades av länsstyrelsen 2014-02-03 dnr: 433-7790-

2011 samt 2014-05-26 dnr: 433-3974-2014. 

Konserveringsarbetena har utförts av Murberget, Länsmuseet Västernorrland och 

måleri- och marmoreringsarbeten av Sundsvallsföretaget BW måleri AB. 

Snickeriarbeten – ramp till kor, skåp i koret och ombyggnad av bänkar för 

placering av mixerbord - har utförts av snickare Rune Amrén. De 

omfattande åtgärderna på golvytorna har genomförts av Berglund och Boij HB, 

samt har mindre putsskador lagats av Jämtfasad AB. 

Antikvarisk medverkan och dokumentation har utförts av Julia Cronqvist, 

Jamtli. Besöksprotokoll, fotografier, ritningar och andra handlingar som rör 

upprustningen finns i länsmuseets arkiv.  

 

Östersund den 21 januari 2015 
 

Julia Cronqvist 

Antikvarie



Antikvarisk rapport, Ragunda kyrka /  4 

  



Antikvarisk rapport, Ragunda kyrka /  5 

Karta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket. Ärende nr MS2006/02204 



Antikvarisk rapport, Ragunda kyrka /  6 

Historik och beskrivning 

Kyrkan uppförs 
Ragunda nya kyrka uppfördes i sten 1846-49 av byggmästaren Frans Agathon 

Lindstein efter ritningar av Överintendentämbetets arkitekt Johan Fredrik 

Åbom. Den invigdes 1853. Kyrkan är orienterad i nord-sydlig riktning, med 

altaret i söder. Den består av rektangulärt långhus med rakt avslutat korparti, 

kvadratisk sakristia i söder och torn i norr. Kyrkan är uppförd i 

nyklassicistisk stil med inslag av arkitektoniska detaljer som inspirerats av 

medeltida arkitektur, t.ex. i tornkrönet och murarnas dekor.  

 
Ragunda nya kyrka, bild tagen 2010, jlm 2010-10-20- 042 

Beskrivning av interiör 
Kyrkorummet täcks av flackt tunnvalv, putsat i en bruten vit kulör, som 

valmats över korpartiet. De putsade väggarna är brutna mot grått. En 

profilerad taklist med grågrön bemålning löper runt rummet. Trägolvet har 

under 2014 års restaurering slipats och fernissats, tidigare var det 

brunlaserade och lackade. Fönsterbågarna är invändigt målade ljust grågröna. 

Innanfönstren har antikfärgat glas. Den slutna bänkinredningen är uppbyggd 

i fyra kvarter. Bänkskärmarna är marmorerade i en grönt hållen färgskala, 

själva bänkarna är målade i grågrönt. På bänkskärmarna längst fram står ett 

par förgyllda urnor med facklor vid mittgången.  

Korgolvet ligger högre än långhusets golv, höjningen gjordes vid en 

restaurering 1937-1940. Altaruppsatsen består av en från väggen framdragen 

kolonnuppställning med pilastrar utsmyckade med ett vinrankmotiv som bär 

upp en rundbåge med treenighetssymbol inom en molnkrans. Den är 
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tillverkad av Salomon Hägglöf 1846-49. Den ursprungliga altartavlan av 

Göran Sundin är utbytt mot en trärelief i elfenbensträ med motivet "Kristus 

kommer till sin församling", utförd av konstnären Olof Ahlberg 1940.  

 
Bild tagen före 2014 års restaurering. 

En skenarkitektur och draperimålning på väv, av Göran Sundin 1850-51, 

upptar väggen kring altaruppsatsen. Bakom altaruppsatsen finns dörren till 

sakristian. Altarringen är rund till formen med spegelfält som delas upp av 

kolonner. Dess olika delar är marmorerade i gröna och röda kulörer. 

Knäfallet består av ett rött sammetstyg.  

Predikstolen på norra väggen har också utförts av bildhuggaren Salomon 

Hägglöf från Häggenås 1846-49. Predikstolen hade ursprungligen ett målat 

draperi på väggen bakom, som gick upp i valvet och ut i fönstersmygen. 

Även detta var delvis utfört på väv. Läktaren byggdes av Erik Frisk 1863-64, 

orgelfasaden 1864. Orgelverket är från 1940. Läktarbarriären har i mitten ett 

framskjutet parti med fristående balusterdockor mot en sluten bakgrund. På 

båda sidor om det framskjutna partiet är barriären uppdelad av pilastrar med 

spegelmotiv mellan varje. Läktaren bärs upp av grova, doriska pelare av trä 

som marmorerats i en brungrön färgskala. 

Invändig restaurering 1937-1940 
Vid restaureringen 1937-40 förändrades en stor del av kyrkans inredning. 

Altaruppställningen flyttades fram från korväggen och de ursprungliga 

dubbeldörrarna på var sida sattes igen. Istället togs en ny dörr till sakristian 

upp centrerat bakom altaruppställningen.  
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Altartavlan av Göran Sundin byttes ut mot Olof Ahlbergs relief. Kyrkans 

inredning som enligt en beskrivning från 1934 var hållen i vitt och guld 

målades helt om.  

Predikstolen, nummertavlorna, bänkinredningen, altarringen, taklisten, 

läktarbarriären, orgelfasad o.s.v. fick sin nuvarande färgsättning som är 

 

Ritningen är en 

förslagsritning inför den 

restaurering som 

genomfördes 1937-40. 

Här ser vi att altaret med 

altarring har flyttats fram 

så att man kan gå bakom 

det. En ny öppning till 

sakristian finns centrerat 

bakom altaret. Ritningen 

visar även den f.d. 

diagonalställda ingången 

till sakristian som kom att 

sättas igen under 1940-

talets restaurering. 

Ritningen visar också den 

ursprungliga placeringen 

av korbänkarna. 

 

Fotografi taget 1915 precis 

efter att kyrkan invändigt 

restaurerats 1911-12. Bilden 

visar hur kyrkans inredning 

såg ut före 1937-40 års 

restaurering. Interiören är 

här målad i vitt och 

ekådring. Bänkarna ser i 

princip ut att vara 

enfärgade. Den 

ursprungliga altartavlan av 

Göran Sundin pryder 

altaruppställningen. I 

bildens fond ser vi även 

sidodörren till vänster om 

altaret som tidigare ledde in 

till sakristian men som kom 

att sättas igen under 

restaureringen 1937-1940. 

Pardörrarna kom då att tas 

bort. Taket utgörs av ett 

brädtak. Foto Eric Festin. 
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hållen i en grön, grå och brun färgskala. Bänkinredning moderniserades 

likaså men de gamla bänkdörrarna och skärmarna är kvar, skärmarna 

förlängdes dock. Den västra portalen murades igen och ett dopaltare 

iordningställdes i nischen. Altartavlan som nu hänger vid sidoaltaret är den 

ursprungliga altartavlan av Göran Sundin. Dopfunten är tillverkad av E. 

Andreasson-Palm 1957. Vid den östra och västra portalen byggdes vindfång. 

Nytt trägolv ska ha lagts in på det gamla golvet i långhuset. I vapenhuset 

byttes diagonallagda plattor i svart och vit kulör ut mot ett grått 

kalkstensgolv. 

Restaurering 1980/1981 
Under 1980-81 års restaurering tillkom läktarunderbyggnaden ritad av 

arkitekterna Hans Jäderberg, Georg Rudner och Nils Jacobsson på K-

konsult. Den är målad i en ljusgrågrön färg som återfinns både på 

bänkinredningen och läktarbarriären. Kororgeln tillkom vid samma tidpunkt. 

Korbänkarnas antal minskades ned från tre till en bänk på var sida om 

altaret, riktningen på den kvarvarande bänken ändrades. 

 

Fotografi från 1971, bilden 

visar den färgsättning som 

kyrkan fick under 

restaureringen 1937-40. 

Bänkskärmarna är 

marmorerade och 

dubbeldörrarna in till 

sakristian har tagits bort och 

ersatts med ett slätt 

väggparti som marmorerats. 

På bilden ser vi även de tre 

korbänkarna mot öster.  

Under restaureringen 1980-

81 plockades två av 

bänkarna bort på vardera 

sida om altaret. Foto Britt 

Wisth, 1971, H-568/8. 
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Det förhöjda korgolvet förlängdes och den främre bänkraden i långhuset 

togs samtidigt bort. (Under 2014 års restaurering inkorporerades de 

kvarvarande korbänkarna i de förvaringsutrymmen som byggts i koret.)  

I samband med ombyggnadsarbetena under 1980-talets restaurering 

genomfördes även en större rengöring och konservering av interiören. 

Väggarna målades med den latexbaserade färgen Webetonex. 

Golven ska före 1980-talets restaurering varit obehandlade sedan de lades in 

vid 1940-talets restaurering. Enbart golvytor inom bänkkvarter ska ha varit 

lackade. Under 1980/1981 slipades samtliga golvytor förutom läktargolvet, 

samt laserades de i en brun kulör och lackades sedan.  

I de nyinredda rummen under läktaren lades nytt golv in 1980/1981, 

Ljusdahls allmogegolv av furu. Golvplanken var obehandlade vid leverans 

och skulle ytbehandlas på plats i kyrkan. Denna typ av golv ska också enligt 

arkivuppgifterna ha lagts in i sakristian. (Historik och beskrivning från 

förvaltningsplan med tillägg från 2014 års arbeten samt kompletterande uppgifter från 

Jamtlis topografiska arkiv.) 

Antikvariskt resonemang 
De generella antikvariska ställningstagandena under 2014 års restaurering har 

varit att varsamt ta sig an befintlig inredning och färgsättning.  

Konservering och rekonstruktion av måleri 
Konserveringen av interiören har gjorts med reversibla metoder och där hel 

ommålning behövts, t.ex. marmorering av fönsterbänkar och kolonner, har 

referensytor sparats av det befintliga måleriet. För mer information se 

Murbergets konserveringsrapport från 2015-01-09 dnr 2013/272. 

Målsättningen för åtgärderna har varit att säkerställa polykromin för 

framtiden. Rengöringen har syftat till att förbättra avläsbarheten samt har 

retuscheringarna syftat till att dämpa skador och framhäva original- eller 

rekonstruerat måleri. (Syfte taget ur Murbergets program för konservering från 2011-

10-24) 

Åtgärder på golv 
Åtgärderna på golven har varit relativt omfattande. För att kunna få bort den 

brunlaserade pigmenteringen och slipränderna från 1980-talets restaurering 

på golvplanken valdes slipning. Detta är en relativt hårdhänt metod mot ett 

golv, men i detta fall godkändes åtgärden av länsstyrelsen. De golvytor som 

slipats var från 1940- och 1980-talets restaurering. På läktargolvet och i 

bänkkvarteren ligger golvplank som troligen är från kyrkans uppförandetid, 
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dessa har inte slipats. Predikstolens golv och trappa kom att slipas under 

arbetets gång, denna åtgärd borde dock ha föregåtts av en antikvarisk 

diskussion. Predikstolen är samtida med kyrkans uppförande och möjligen 

hade golvytorna en värdefull patina som nu försvunnit.  

Skåp i koret  
Att bygga skåp för praktiska behov längst fram i koret har inneburit att man 

lyft in en ny funktion på denna plats i kyrkan. Det finns sedan tidigare ingen 

tradition av att möblera koret för rent praktiska ändamål som inte är 

kopplade till gudstjänsten. Av denna anledning ställde vi på Jamtli oss först 

frågan om skåpen inte kunde uppföras någon annanstans i kyrkorummet. 

Församlingen bedömde att det inte fanns någon alternativ plats. Vi på Jamtli 

gjorde därför den slutliga bedömningen att skåpen kunde uppföras såvida de 

byggdes med gediget och kvalitativt hantverk och anpassades till 

kyrkorummet. Se antikvariskt utlåtande från 2013-12-17. 

Skåpens placering och mått samt färgsättning har diskuterats ett flertal 

gånger under arbetets gång för att få till en bra lösning som varit anpassad 

till kyrkorummet. Resultatet har blivit att skåpen utseende- och 

färgsättningsmässigt anpassats till den kvarvarande korbänken och till 

väggpanelen bakom altaruppställningen. 

Att den sista korbänken togs bort motiverades med att skärmen kunde 

behållas och att det på så vis går att återställa bänken i framtiden.  

Ramp till koret 
En ramp har byggts upp till koret, åtgärden har inneburit relativt små 

ingrepp i den fasta inredningen och motiveras av att den ökar 

tillgängligheten till koret. Se Jamtlis antikvariska utlåtande från 2013-12-17. 

Ombyggnad av bänkar för mixerbord 
Några av de bakre bänkarna har berörts av en ombyggnad för att få plats 

med ett höj och sänkbart bord för placering av nya mixerbord. Åtgärden har 

inneburit ingrepp i fast inredning men kunnat genomföras genom att 

ingreppen minimerats till endast de nödvändiga. I det första förslaget skulle 

delar av näst bakersta bänken tas bort samt delar av psalmstödet på tredje 

bänken bakifrån och delar av bänksitsen på bakersta bänken. Ingreppen har 

diskuteras under arbetets gång och psalmstödet på tredje bänken bakifrån 

har kunnat behållas samt bänksitsen på bakersta bänken. Bänksitsen 

tillhörande bakersta bänken kunde behållas genom att församlingen valde att 

tillverka en hög stoppad dyna för att få till rätt sitthöjd. Enbart delar av näst 

bakersta bänken har behövt tas bort.  
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Den nya skiljeväggen som uppförts har fått fältindelning och överliggare i 

likhet med befintliga bänkskärmar. För mer information, se Jamtlis 

antikvariska utlåtande från 2014-05-14. 

Ett modernt höj- och sänkbart bord har ställts i det nyskapade utrymmet. 

En skärm har monterats bak på bordet för att dölja sladdar från 

mixerborden. Denna skärm var vi på Jamtli tveksamma till eftersom den 

sticker upp över bänkarna även när mixerborden inte används.  
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Genomförda åtgärder 
Under 2014 har följande åtgärder genomförts: 

 Uppförande av förvaringsutrymmen i koret 

 Bygge av ramp upp till koret 

 Ombyggnad av bänkar i långhus för installation av mixerbord 

 Byte av mattor och bänkdynor 

 Renovering av golvytor 

 Rengöring och målning av väggar och tak i vapenhus, långhus och 

sakristia 

 Konservering av fast inredning och lösa inventarier 

 Rekonstruktion av måleri på kolonner och fönsterbänkar 

 Byte av element 

 Montering av nya högtalare 

Förvaringsutrymmen i koret 
 

Bakgrund 

Ragunda församlingen har länge haft behov av förvaringsutrymmen i 

kyrkan. Verksamheten framme i koret såsom kör m.m. har gjort att 

körgradänger, stolar med mera oftast stått framme på ett stökigt sätt, 

församlingen har därför haft en önskan om att kunna ställa undan detta på 

ett enkelt och smidigt vis när dessa inte används. För att lösa problemet togs 

ett förslag fram om att bygga skåp framme i koret där de kvarvarande 

korbänkarna stod. Förslaget skickades på remiss till oss på Jamtli och vi 

gjorde bedömningen att församlingen helst skulle försöka hitta en alternativ 

plats till förvaringsutrymmet men att om detta inte var möjligt kunde skåpen 

uppföras. Förutsättningen var att åtgärden utfördes med ett gott och 

kvalitativt hantverk. (se antikvariskt utlåtande 2013-12-17) Församlingen 

bedömde att ingen alternativ plats fanns och länsstyrelsen gav tillstånd till 

åtgärden.  

Ritningarna till skåpen har tagits fram av ingenjör Torgny Sjöström. 
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Ursprungligt utseende och tidigare genomförda förändringar 

Koret i Ragunda kyrka har tidigare varit försett med tre korbänkar på 

vardera sida om altaret. Dessa korbänkar var fram till och med 1980-talets 

invändiga restaurering riktade mot altaret. Vid 1980-talets restaurering 

plockades två av bänkarna bort på varje sida om altaruppställningen, en bänk 

bevarades och dess riktning justerades så att bänken riktades bak mot 

läktaren. Troligen gjordes en del skarvningar/förkortning av bänkskärmarna 

när åtgärden genomfördes.  

 
Bild tagen före skåpen är uppförda och visar korbänken. 

Korbänk med nummertavla. 
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Genomförande 

Uppförandet av skåpen framme i koret har inneburit att de kvarvarande 

bänkskärmarna lösgjorts från sin plats och flyttats fram. Dörrpartiet har 

häktats av och plockats bort. Bänken har demonterats. Den befintliga 

bänkskärmen har inkorporerats i skåpkonstruktionen. Jamtli närvarade när 

beslut togs om hur långt ut bänkskärmen och skåpväggen skulle komma i 

kyrkorummet. Det bestämdes att bänkskärmen inte skulle gå ända fram till 

fönsternischens början utan placeras en bit bakom. Vi konstaterade att det 

var viktigt att skåpväggen inte hamnade längre fram än altartavlan, skåpen 

skulle inte få dominera intrycket i koret, utan istället inordna sig i förhållande 

till den befintliga inredningen.  

 
Bänkskärmen har tagits loss från golvet och skjutits fram till dess nya läge. Dörren och 

sidostycket har tagits bort. 

Avståndet mellan den befintliga äldre bänkskärmen och den nya skåpväggen 

avgjordes av att nummertavlan skulle gå att vrida i 180 grader. (se bild). De 

nya skåpväggarna har uppförts av både gran och fur. Den inre spontade 

väggen består av gran. Ramar och speglar som utgör den ”yttre” väggen har 

tillverkats av furu. Likaså är listverk utförda av furu, dessa har tillverkats av 

Gullik Sundin. I övrigt är skåpen platsbyggda av snickare Rune Amrén. 

Skåpväggen har fästs i kyrkans väggmur med ”expanderspik”, hålen har 

förborrats. Håltagning har gjorts där skåpväggarna möter kyrkans väggmur, 

ca 5 infästningar. Inuti skåpet har en övre list fästs i murväggen med ca 7 

fästpunkter. 
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Skåpet till vänster om altaruppställning börjar blir färdigbyggt. Speglar och krönlist saknas. 

 
Här kan vi se den inre spontade väggen av gran genom en av speglarna. 
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Den äldre bänkskärmen som flyttats fram och har fästs i golvet med 5” spik. 

Mellanrummet har täckts med furuplywoodskiva med en tjocklek på 12 

m.m., skivan har fästs med spik. 

Golven inuti skåpen utgörs av kyrkans befintliga spontade trägolv. Vissa 

golvplank gick inte hela vägen fram till väggen, dessa partier har ilagats. 

Skåpen har fått dubbla tak, ett innertak samt ett yttertak som vilar i linje med 

den övre krönande listen.  

Under arbetets gång visade det sig att måtten i kyrkorummet skilde sig åt. 

Avståndet mellan den högra korbänken och korväggens panel var kortare än 

på motsatt sida. Detta innebar att om det högra skåpet uppfördes med 

samma mått som bänkskärmen skulle skåpet tendera att komma väldigt nära 

korväggens panel med krönlist. Skillnaden i mått utgjordes av sex cm, en i 

vissa sammanhang ringa skillnad, men i det här fallet bedömde vi att den 

skulle synas. (se bilder för att förstå resonemanget.) Olika lösningar 

diskuterades. Första förslaget innebar att befintlig bänkskärm skulle kortas 

och på så vis skulle även skåpet bli kortare, lösningen innebar ingrepp i fast 

inredning vilket vi helst ville undvika. Istället kom vi på att skåpets kortvägg 

skulle skjutas in sex cm i förhållande till bänkskärmens längd, dock såg detta 

inte helt bra ut, så vi beslöt att enbart skjuta in väggen tre centimeter som en 

slags kompromiss. Skillnaderna i kyrkans mått gjorde att högra skåpet också 

fick göras fem centimeter grundare än det vänstra. 

 
Kortsidan på skåpet till höger om altaruppställningen har skjutits in tre centimeter (se röd 

markering), för att säkerställa att det skulle bli tillräckligt avstånd mellan skåpets krönlist och 

krönlisten på korväggens panel. 
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Kortsidan på skåpet till vänster om altaruppställningen. Spegel håller på att färdigställas. 

 

 
Kortväggen på det högra skåpet är på plats, eftersom väggen skjutits in tre centimeter blev 

det nu tillräckligt avstånd mellan panelen och skåpet. På bilden har inte skåpets krönlist 

monterats. 
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Krönlist håller på att utarbetas, provbit är på plats, skåp till vänster om altaruppställningen. 

 

 
Krönlist är klar. 
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Skåp till vänster om altaruppställningen är färdigbyggt. 

Träet i krönlisten till det vänstra skåpet visade sig ha vridit sig lite vilket 

gjorde att Rune Amrén var tvungen att kapa listen i två delar genom en 

gering. Mellanrummet som blev har spacklats igen och efter att skåpen 

marmorerats syns inte skarven.  

 
Detaljbild på spegel och list. 
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Skåpen är färdigbyggda, men omålade. 

Utformningen av dörrarna var inte med i de ritningshandlingar som bilagts 

tillståndsansökan till länsstyrelsen. På plats diskuterade vi utförandet. 

Antingen kunde dörren få en indelning med speglar lika skåpets övriga 

utförande eller blir helt slät. Det andra alternativet valdes för att skåpen inte 

skulle bli övertyngda av profiler och för att de även skulle samspela med de 

släta ytor som utgör väggpanelen på korväggen. Vi diskuterade även att 

dörren nedtill skulle få samma list som löper längs med övriga ytor av 

skåpen. Denna list har inte utförts, men skulle möjligen kunna målas dit i 

efterhand. Dörren har konstruerats av en stomme av trä och fått en yttre yta 

av furuplywood.   

Måleriarbeten 

Kulörer 

Färgsättningen av de nya skåpen har diskuterats under byggmötena. Två 

förslag har funnits, antingen skulle färgsättningen följa upp den äldre 

bänkskärmens kulörer eller kulörerna på väggpanelen bakom altaruppsatsen. 

Eftersom tanken var att skåpen inte skulle bli för framträdande beslöt vi att 

färgsättningen skulle följa upp väggpanelens färgsättning, förhoppningen var 

att skåpen på detta vis mer skulle upplevas som en del av fondväggen. 

Bänkskärmana har lister och överliggare i blått och rött, dessa kulörer 

bedömde vi skulle bli för bjärta om de togs upp på skåpen.  
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Målning 

Virket i de nya skåpen bedömdes ha en ojämn yta och skilde sig på så vis 

från de äldre bänkskärmarna. Beslut togs därför om att bredspackla skåpen 

före målning för att få en slät yta. Efter spacklingen har skåpen grundmålats 

med linoljefärg från Wibo. Målningsarbetena har utförts av BW-måleri AB. 

Marmorering har genomförts med Beckers oljefärger på tub som blandats 

med Ljunga lasyrolja, kulörer har brutits fram på plats. Skåpen har slutligen 

fernissats i två omgångar med Wibos halvblanka fernissa. Glansen var efter 

avslutat arbete väldigt blank, men denna ska mattas av under det första 

halvåret enligt målare Anders Björklund.   

 
Skåpens överdel marmoreras av Per Mårtensson från BW måleri AB. 
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Måleriarbetena är klara, inredningen i skåpet med hyllor var inte klar vid slutbesiktningen, 

dörren saknade även handtag. 

Ramp i mittgång 
Koret i Ragunda kyrka är förhöjt i förhållande till övriga golvytor i 

kyrkobyggnaden. Höjningen av korgolvet tillkom under den interiöra 

restaureringen 1937-40. Tre trappsteg har lett upp från mittgången upp till 

koret. Av tillgänglighetsskäl har församlingen önskat att ersätta trappstegen 

med en träramp.  

Jamtli var på plats hösten 2013 och diskuterade idén med församlingen och 

gjorde därefter bedömningen att föreslagen åtgärd inte skulle innebära någon 

negativ påverkan på kyrkans kulturhistoriska värden. (se antikvariskt 

utlåtande 2013-12-17)  

Arbetet med rampen har utförts av snickare Rune Amrén. De befintliga 

trappstegen har demonterats och delar av de främre golvbrädorna i koret 

(delar av brädor som tillkom i och med att korgolvet förlängdes under 1980-

talets restaurering).  

Den nya rampen har fått lutningen 1:12, virke har tagits av gran. Brädor med 

samma bredd som befintligt trägolv har lagts tvärs kyrkans längdriktning på 

rampens stomme. Rampens sidor kantas av brädor i kyrkans längdriktning. 

Dessa sidobrädor har anpassats i form till omgivande bänkkvarter. 

För att kunna få till rätt längd och lutning på rampen har man varit tvungen 

att såga av en bit av den undre delen på de främre bänkdörrarna. En mindre 
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listbit har limmats fast undertill på den högra dörren, sågsnittet blev något 

fel när arbetet utfördes. Murberget har retuscherat in listen i dörrens kulör.  

 
Trappsteg upp till kor. 

 
Ramp färdigbyggd. 
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Nedre delen av de främsta bänkdörrarna har kapats i nedkant för att rampen skulle få rätt 

lutning. 

Ombyggnad av bänkar inför montering av 
mixerbord 
Under 2014 års restaurering önskade församlingen införskaffa ett bättre 

mixerbord för den nya ljud och ljusanläggningen och de planerade 
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filmdukarna. Det nya mixerbordet var större än det befintliga från 1991 och 

skulle därför inte få plats i nuvarande bänk. Församlingen hade därför 

föreslagit att utföra en mindre ombyggnad av två bakre bänkrader för att få 

tillräckligt utrymme. 

Vi på Jamtli skrev ett antikvariskt utlåtande 2014-05-14 och konstaterade att 

åtgärden inte skulle påverka helhetsinsintrycket av kyrkan trots att det 

innebar ingrepp i fast inredning. En alternativ placering av mixerbordet 

verkade inte finnas.  

Länsstyrelsen fattade beslut om åtgärden 2014-05-26, dnr: 433-3974-2014. 

Genomförda åtgärder 
Åtgärden har diskuterats med snickare Rune Amrén och ingenjör Torgny 

Sjögren som tagit fram en ritning till utförandet. Ingreppet har inneburit att 

en bit av den näst längst bakersta bänken demonterats för att få till utrymme 

för ett höj- och sänkbart bord. En skiljevägg har byggts mot resterande delar 

av de bakre bänkarna för att skapa en avskild yta. Skiljeväggen har fått 

samma ramindelning som baksidan på de befintliga bänkarnas ryggstöd. 

Skiljeväggen har utförts av furuplywood. Diskussioner har förts under 

arbetets gång, från antikvariskt håll har vi velat att så lite ingrepp som möjligt 

skulle göras i den befintliga inredningen. Från början var det tänkt att 

psalmstödet på den tredje bänkraden bakifrån skulle tas bort samt sitsen på 

den bakersta bänken. Dessa har kunnat behållas. Istället för att sätta en 

kontorsstol på platsen har en tjockt stoppad dyna lagts på den kvarvarande 

bänksitsen för att få rätt sitthöjd. De nya skiljeväggen har målats med 

linoljefärg från Wibo i samma grå kulör som bänkarna samt har överliggaren 

målats svart och fernissats med Wibos halvblanka fernissa. 

 
Äldre mixerbord från 1991, bänkar före ombyggnad. 
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Ny skiljevägg av furuplywood. 

 

 
Skiljeväggen är målad, den röda stoppade dynan är på plats samt det höj- och sänkbara 

bordet med mixerbord.  
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Textilier 
Gångmattorna i långhuset har bytts ut mot nya. De befintliga brungrå 

mattorna som lagts in i kyrkan i samband med restaureringen 1981/1982 var 

slitna. Församlingen har även bytt ut bänkdynorna. Befintliga dynor gick i en 

ljusrosa ton och hade randigt mönster. 

 
Bruna gångmattor från 1980-talets restaurering, bild tagen i långhuset, entré mot öster. 
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Mattor inom altarring, före byte. 

 
Mattor i koret före byte. Mattan framför altarringen verkar enligt uppgifter i Jamtlis 

topografiska arkiv ha tillkommit i samband med restaureringen som genomfördes 

1980/1981.  
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Rosa äldre bänkdynor. 

Nya mattor 
Istället för brun kulör var församlingens önskemål att de nya mattorna skulle 

gå i en röd kulör. Tillsammans med en mattleverantör diskuterades olika 

nyanser.  

Beslut togs om att välja en lite ljusare röd kulör med relativt varm ton som 

passade till de tyginklädda partierna på altarringen samt även gick bra ihop 

med övrig inredning som i stort går i grått, grönt och blått. Den nya mattan 

har fått samma bredd som den tidigare. 

Framme vid altaret önskade församlingen lägga två större runda mattor. En 

under flygeln och en under kororgeln. Flygelns placering ändras ofta inom 

ett begränsat utrymme och därför önskade man att den skulle stå på en 

matta för att hjulen inte ska skada golvet när den flyttas. En mindre 

gångmatta kommer gå från de runda mattorna och in mot sakristian. Detta 

gäller på båda sidorna om altaret. Mattorna är i samma kulör som 

gångmattan i mittgången.  

Mattorna innanför altarringen har också bytts ut.  

Vid det nya sidoaltaret på västra långsidan har den nya mattan breddats så 

den nästan går ända fram till bänkkvarteren. På detta vis blir det enklare att 

ställa ut stolarna vid sidoaltaret. Mattan under altartavlan vid sidoaltaret har 

tagits bort och kommer inte att ersättas.  

De nya bänkdynorna går i samma röda ton som golvmattorna och dekoreras 

av gula prickar. 

Mattorna var inte utlagda vid slutbesiktningen av kyrkan. 
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Ny röd matta som ska ligga vid sidoaltaret mot väster i långhuset. 

Renovering av golvytor 
Samtliga golvytor har behandlats under 2014 års restaurering. Generellt har 

de flesta golvytor slipats, oljats och fernissats. Golvytor inom bänkkvarteren 

har dock enbart partiellt slipats och retuscherats med pigmenterad olja och 

fernissa likaså golvet på läktaren.  

Olja och fernissa: Kinesisk träolja och Linoljefernissa fabrikat Le 

Tonkinois. 

Befintligt utseende och skador 
Det befintliga golvet i långhuset lades in under 1940-talets restaurering, 

enligt arkivhandlingar skulle det nya golvet ha lagts på det gamla. I 

vapenhuset ersatte man vid samma tid de diagonallagda plattorna i svart och 

vit kulör med kalkstensplattor.  

Under 1980-talet genomfördes en ombyggnad av kyrkan, under läktaren 

inreddes två nya rum. I de nya rummen lade man nytt trägolv, Ljusdahls 

allmogegolv av furu. Denna typ av golv lades även in i sakristian vid samma 

tid. Om det nya golvet lades på det gamla även här är oklart.  

De nylagda golven samt golvet i långhuset kom 1981/82 att slipas och 

laseras ”till ett utseende av gammalt trä”, det pigmenterades alltså i en brun 

ton. Lack lades sedan på i två omgångar. Lasyren som användes var av 

fabrikat Per Engwall AB, lacken var en Siden Glitza karbamidharzlack från 

Ljungdahls fabrik. Enligt arkivhandlingarna ska golvet i långhuset ha varit 
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obehandlat innan 1980-talets lasering och lackning, golvet inom 

bänkkvarteren ska dock ha varit lackat sedan tidigare, dock hårt sliten.  

De enda golvytorna i kyrkan som verkar vara bevarade från kyrkans 

uppförandetid är golvet på läktaren och i bänkkvarteren. Planken på dessa 

golvytor är bredare än det som lades in på 1940.talet. Golvet på läktaren ska 

enligt arkivhandlingarna ha varit obehandlat inför restaureringen 1981-82, 

men vid denna tidpunkt ska även detta golv blivit laserat och lackat, 

lyckligtvis lät man bli att slipa golvet här. På så vis har patinan och tidens 

slitage bevarats.  

Inför 2014 års restaurering hade alltså samtliga golv en plastlack, golvytorna i 

långhus, sakristia och läktare var även pigmenterade till brun kulör. 

Trapporna upp till läktaren och trappavsatsen var de enda ytorna som inte 

var pigmenterade.  

Enligt Anders Berglund på Berglund och Boij HB, som utfört golvarbetena 

under 2014, var det vanligt att fernissa och lack pigmenterades under 1970- 

och 1980-talen.  

Befintligt golv var bitvis slitet, hål i lacken har delvis orsakats av att folk 

vintertid gått inomhus med broddar på. Golvet var även ”randigt” efter den 

slipning som utförts på 1980-talet.  

Inför ansökan till länsstyrelsen beslöts att golvbehandlingen inte skulle 

pigmenteras denna gång. Anders Berglund informerade om att fernissan 

som ny skulle bli väldigt blank men att den med tiden mattas av och 

mörknar något. 

Genomförda åtgärder 

Trappor upp till läktare 

Det visade sig att golvytorna i trappan upp till läktaren och trappavsatsen 

utanför läktaren var behandlade med plastlack lika övriga golv. Anders 

Berglund från Berglund och Boij hade tidigare bedömt att de var 

obehandlade och att de därmed skulle rengöras och skuras med kalkpasta 

och vatten och sedan påföras skurnylon. När det framgick att det låg 

plastlack på ändrades föreslaget till utförandet, trapporna har därför 

behandlats lika övriga golvytor. De har slipats, oljats och sedan fernissats. 

De översta och nedersta trappstegen har fått en brunmålad 

trappnosmarkering.   
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Trapporna upp till läktarplanet har slipats. 

 
Trappan har slipats, oljats och sedan fernissats. En brunmålad trappnosmarkering har 

målats dit för att markera nedersta och översta trappstegen. 

Läktare 

Enligt arkivhandlingarna lade man som sagt in nytt golv i stora delar av 

kyrkan under 1940-talets restaurering. Detta golv ska enligt uppgift ha lagts 

på det ursprungliga golvet. Läktargolvet ska dock vara ursprungligt från 



Antikvarisk rapport, Ragunda kyrka /  34 

1840-talet. Denna golvyta är tydligt sliten och delvis spikad med handsmidd 

spik.  

Eftersom läktargolvet troligen är från 1840-talet då kyrkan uppfördes har 

Anders Berglund valt att inte slipa ner befintlig lack. Istället har golvytorna 

rengjorts, mattslipats lätt, skador har åtgärdats. Samtliga golvytor har sedan 

strukits en gång med linoljefernissa. Golvytan på läktarens nedersta nivå ska 

ha fernissats två gånger.  

 

Under den befintliga lacken/fernissan fanns grå färgfläckar från bänkarna av 

alkydoljefärg, troligen från senaste ommålningen på 1980-talet. Färgfläckarna 

har tagits bort.  

 

Långhus, gångytor och kor 

Golvytorna hade den brunpigmenterade plastlacken från 1980-talets 

restaurering. Tydliga märken från 1980-talets slipning syntes som ränder på 

träet. Dessa märken har försvunnit i och med att golvet återigen har slipats. 

Golvet har oljats med kinesisk träolja och linoljefernissats. Ytor som ska 

täckas med matta har fernissas tre gånger, övriga ytor fyra gånger. Slipning 

av de fernissade ytorna har gjorts mellan 2:e, 3:e och 4:e varvet. Slipningen 

syftar till att få bort damm/ojämnheter så att ytan tillslut blir så ren och slät 

som möjligt.  

 
Bilden visar den äldre plastlacken som är brunpigmenterad och renslipade golvytor i koret. 
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Golvytorna har slipats, oljats och fernissats, det färdiga resultatet blänker. Glansen ska dock 

gå ner och mörkna något.  

Oljan som läggs på innan fernissan har som funktion att förhindra att fukt 

tar sig ner i träet när lacken går sönder, t.ex. av broddar. Detta gör att det 

inte bildas gråträ eller fläckar. Golvet ska på så sätt vara enkelt att underhålla 

utan att det återigen ska behöva slipas enligt Anders Berglund. Anders 

Berglund hoppades att inga större åtgärder skulle behöva göras på 

golvytorna förrän om tidigast 50 år, däremot måste golvet underhållas med 

jämna mellanrum för att det ska hålla. De ytor som slits mest, t.ex. vid 

kapprummet kanske måste fernissas om redan efter fem år.  

Golv inom bänkkvarter 

Golvytorna inom bänkkvarteren hade också den brunpigmenterade 

plastlacken. Dessa golvytor har inte genomgått hel omslipning, endast de 

partier där befintlig plastlack släppt har slipats med handslipmaskin. Dessa 

ytor har sedan oljats in. För att få samma kulör som övriga ytor har oljan 

pigmenterats med bränd terra, järnoxidgult och grön umbra. De 

retuscherade ytorna har sedan fernissats en gång, slutligen har hela golvytan 

inom bänkkvarteren fernissats en sista gång.  

Golv inom altarring 

Golvet inom altarringen har lämnats obehandlat eftersom detta kommer 

täckas med heltäckande matta.  

Sakristian, båda planen 

Golvytorna i sakristian ska enligt arkivhandlingarna vara ditlagda under 

1980-talets restaurering och de var täckta med samma plastlack som övriga 
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golvytor. Golvytorna på både 1:a och 2:a våningen har slipats, oljats och 

sedan fernissats i tre omgångar.  

 
Före åtgärder, bild tagen från förvaltningsplan. 

 
Övre våningen i sakristian, golvytorna är oljade och fernissade. 
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Nedre våningen i sakristian, åtgärder är utförda. 

Predikstol 

Trappa och golv i predikstol var också behandlade med plastlack. Anders 

Berglund har slipat dessa ytor, de handsmidda spikarna på golvytan i själva 

predikstolen har fått slås ned för att slipning skulle gå att genomföra. Golvet 

har oljats och sedan fernissats i två omgångar. Det är oklart om golvet i 

predikstolen slipats vid tidigare tillfälle. Ur ett antikvariskt perspektiv borde 

predikstolens golv inte ha slipats, ett äldre golvs slitage är ju en del av 

föremålets kulturhistoriska värde. Dock togs denna fråga aldrig upp till 

diskussion under något byggmöte och åtgärden stod beskriven i de 

handlingar som låg till grund för länsstyrelsens beslut.  

 
Golvyta i predikstol är slipad och oljad med kinesisk träolja, fernissning återstår. 
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Trappa upp till predikstol, slipning, oljning och fernissning utförd. 

 

Rengöring och målning av väggar och tak  
Under restaureringen har väggar och tak rengjorts och målats om i 

vapenhus, långhus och sakristia.  

Färgsystem: Beckers Webetonex 

Kulörer: Vägg NCS S 1005-Y 40 R, Tak NCS S 0502-Y 

Befintligt utseende och skador 
Enligt arkivhandlingar vet vi att taket i långhuset före 1940-talets 

restaurering ska ha varit målad med vit limfärg och väggarna med limfärg i 

grå kulör. Vid 1940-talets restaurering reveterades taket och avfärgades med 

kalkfärg, även väggarna avfärgades med kalkfärg, dock står inget om kulör i 

arkivhandlingarna.  

Både tak och väggar målades återigen under 1980-talets restaurering. De ska 

då ha rengjorts med limpa, stålborstning och tvättning. Troligen var det rätt 

smutsigt vid denna tidpunkt, enligt arkivhandlingarna beslöt man sig för att 

måla om både tak och väggar på grund av mycket vattenrinningar från 

takläckage. Till både tak- och väggytor användes Webetonex, latexfärg av 

fabrikatet Beckers. Färgen påfördes med plafondpenslar, kryss-strykning. I 

arkivhandlingarna står vidare att efter provstrykningar och ”studium” av 

befintliga kulörer beslöts att taket skulle målas i brutet vitt, och väggarna i 

”starkare brutet vitt” ljust varmgrå kulör.  
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Väggarna ströks 1 gång, färgen bröts med gult och rött. I en annan handling 

står att den gråbeiga kulören (vägg eller tak?) är bruten med guldocker, 

grönumbra, oxidrött samt svart. Det finns två färgprov i Jamtlis topografiska 

arkiv med uppstrykningsprov. Färgprovet för väggarna går mot grått och 

takkulören i en bruten ljust vit kulör. 

Ilagningar av puts på väggar och tak ska ha gjorts med ”sandspackelmassa” 

1981/82.  

Inför 2014 års restaurering var både väggar och tak var hårt nedsmutsade, 

särskilt väggarna hade dragit åt sig smuts och damm. I taket kunde man se 

att smutsen förekom i ränder. Troligen är det kalla partier av 

kyrkokonstruktionen som drar år sig smutsen. I taket har smutsen främst 

fastnat på de partier som täcks av takbjälkar, dessa leder kyla och därmed har 

smutsen lämnat randiga avtryck. I övrigt fanns inga synliga skador i väggputs 

eller takets revetering.  

Lennart Kristiansson, konservator på Murberget, trodde möjligen att 

bänkvärmarnas element kunde vara en av orsakerna till nedsmutsningen. 

Dessa håller en hög temperatur, så hög att det har bildats blåsor i golvets 

lack under bänkarna. Damm och smuts kan ha bränts till sot av den höga 

värmen och sedan har partiklarna fastnat på väggar och övrig inredning. 

Som en parentes kan också nämnas att det under byggmötena togs upp att 

bänkvärmarna kan innebära en brandrisk, församlingen skulle ta upp frågan 

med stiftet.  

 
På bilden kan vi se att väggarna är relativt mörkt gråa av smuts/sot samt syns smutsränder i 

taket. 
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I åtgärdsprogrammet var hel ommålning föreslagen. På ett byggmöte 

diskuterades om det inte räckte med rengöring. Utifrån de rengöringsprov 

som tagits fram verkade det som om smutsen relativt enkelt gick att ta bort. 

Diskussion fördes mellan konservator och målare. Konservator Lennart 

Kristiansson hade erfarenheter från andra kyrkor som rengjorts där 

resultatet blivit något flammigt, smutsen hade inte gått att ta bort lika mycket 

på alla ställen. Utifrån denna erfarenhet togs beslut om att väggar och tak 

trots allt skulle målas i enlighet med åtgärdsprogrammet.  

Eftersom taket sedan tidigare var målat med den plastbaserade färgen 

Webetonex och denna finns kvar på marknaden valde man att fortsätta med 

denna. Enligt Anders Björklund från BW-måleri AB är färgen 

diffusionsöppen trots att det är en plastfärg och den ska därmed inte vara 

skadlig för murverket. Den stänger alltså inte in fukt i muren.  

Uppstrykningsprover 

Till byggmötet 2014-08-15 hade målarmästare Anders Björklund tagit med 

sig uppstrykningsprover. Uppstrykningsproverna jämfördes först mot 

väggytorna i vapenhuset som inte var lika nedsmutsade som väggen i 

långhuset. Uppstrykningsprovet med kulören NCS S 1005-Y 40 R låg 

närmst befintlig väggkulör, färgprovet jämfördes även mot en rengjord yta 

på väggen i långhuset. Beslut togs om att välja NCS S 1005-Y 40 R. 

Uppstrykningsprover för takkulören jämfördes mot den rengjorda takyta 

som tagits fram i långhuset. I detta fall överensstämde uppstrykningsprovet 

bäst med kulören NCS S 0502-Y.  

 
Uppstrykningsprover för väggfärg jämförs mot väggkulör i vapenhuset. 
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Uppstrykningsprov för takkulör jämförs mot rengöringsyta i långhuset. 

Genomförda åtgärder 
Taket i långhuset har sopats rent från damm och smuts. Inga skador eller 

sprickor upptäcktes, putsen var i bra skick, ingen spackling har behövt göras. 

Även färgskikten var i bra skick förutom damm och smuts. Målning har 

utförts med Webetonex, en strykning med roller NCS S 0502-Y. Tidigare 

färgskikt var också strukna med roller enligt Anders Björklund. Enligt 

arkivhandlingar finns dock uppgifter om att taket ska ha kryss-strukits med 

plafondpenslar under 1980-talets restaurering. En äldre fuktskada i tak/vägg 

i anslutning mot torn har schellackerats.  

 
Målning av tak besiktigas från ställningarna. 



Antikvarisk rapport, Ragunda kyrka /  42 

Enligt Anders Björklund är det nymålade taket något ljusare än den 

rengjorda provyta som tagits fram inför restaureringen.  

Väggarna har liksom taket rengjorts från damm och smuts och sedan strukits 

en gång med Webetonex med roller, kulör NCS S 1005-Y 40 R.  

Väggar i vapenhus och sakristia har målats i samma kulör som långhuset.  

 
Väggen på läktaren har rengjorts men inte målats. Här ser man kontrasten mellan före och 

efter målning. 

 
Målningsåtgärder på tak och väggar är klara. Altaruppställningen och skenperspektivet samt 

taklist kontrasterar nu mer mot den ljusa vägg- och takfärgen.  
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Konservering av interiör och inventarier 
Generellt var måleri på fast och lös inredning i Ragunda nya kyrka i relativt 

gott skick. Interiören konserverades senast under 1980/1981 års 

restaurering. De skador som fanns hade främst sin orsak i stöt- och 

förslitningsskador samt nedsmutsning. Färglagren verkade sitta bra på 

inredning och föremål, nedfästning med lim av flagnande och krackelerade 

lager har inte behövt göras i någon större omfattning.  

Konserveringsarbetena har utförts med reversibla metoder, val av färgtyp är 

beroende av underlagsmaterial och tidigare målning. Till bänkkvarteren har 

t.ex. hartsoljefärger använts, på förgyllningar används gouache/akvarell.  

En detaljerad rapport över konserveringsarbetena har skrivits av Murbergets, 

Länsmuseet Västernorrland, konservatorer 2015-01-09 dnr: 2013/272. 

Genomförda åtgärder i korthet 

Altaruppställning av Salomon Hägglöf, uppförd mellan 1846-49: 

Färgresningar har värmts ned med värmespatel och limmats fast. Samtliga 

ytor sedan rengjorts med sotsvamp med bunden fukt (ljummet vatten och 

diskmedel). Förgyllningar har rengjorts med lacknafta. Retuscher med 

akvarell har utförts där behov funnits. På baksidan av strålsolen av trä har 

konservatorerna funnit en inskription från 1940-talet av en Olof Andersson. 

Texten har dokumenterats av Lennart Kristiansson. 

 
Altaruppställning av Salomon Hägglöf samt bakomliggande skenperspektiv på korväggen av 

Göran Sundin.  
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Ett omfattande ställningsbygge fick uppföras för att möjliggöra en bra arbetsplats för 

takmålning och konservering av altaruppsatsen och skenperspektivets övre delar. 

 

 
Detalj av strålsol, förgyllning på trä. 
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Detalj av strålsol och moln, förgyllning på trä. 

Skenperspektiv på korvägg av Göran Sundin 1850-51: Skenperspektivet 

på korväggen är till stor del utfört på duk med oljefärg, vissa partier är på 

puts och trä. Färgresningar i måleri av oljefärg har fästs ned och limmas fast 

lika altaruppställning. Rengöring har utförts med saliv på bomullstuss. Äldre 

retuscher har justerats eftersom dessa blivit för mörka när målningen 

rengjorts. En referensyta som inte har rengjorts har sparats så att det går att 

se skillnad på före och efter rengöring.  

 
Skenperspektiv på valmat tak i koret, måleriet är här utfört på det äldre trätaket som 

reveterades på 1940-talet. Putskanten syntes tydligt när man kom upp på byggställningarna. 
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Partierna av skenperspektivet som är längst ut mot målningens sidor är 

målat med limfärg i vitgul kulör. Denna kulör/nyans överensstämmer med 

den nu valda och nymålade väggkulören.   

 
Detalj av en ängel i skenperspektiv på korvägg. 

 
Detalj av skenperspektiv på korväggen. 
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Detaljbild på sprickbildning på måleri, skenperspektiv på korvägg. Färgresningar har fästs 

ned och limmats fast. 

Gesimslist mellan väggyta och tak: Färgskikt på listen var i gott skick, 

främst har rengöring utförts genom dammsugning samt avtorkning med 

ljummet vatten och diskmedel. Enligt boken Kyrkobyggnader 1760-1860, del 4, 

Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland, utgiven av Riksantikvarieämbetet så 

ska man under 1940-talet bytt ut den ursprungliga taklisten till en bredare. 

Skenperspektivet på östra korväggen är delvis målat över listen, av denna 

anledning kan man ställa sig frågan om listen verkligen kan ha bytts ut. 

Måleri på gesimslisten var i gott skick och har tvättats av. 
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Altarring: Lösa färglager har limmats fast, ytorna är rengjorda och 

retuscherade. 

 
Lösa färglager har limmats fast, ytorna har rengjorts och retuscherats. 

Fönstrens innerbågar, tillkomna 1919-1920: Innerbågar har plockats ned 

och rengjorts med ljummet vatten och diskmedel, viss retuschering har 

utförts. Några av karmbottenstyckena mellan inner- och ytterbågar har 

målats. I åtgärdsprogrammet stod skrivet att bågarna skulle målas om i sin 

helhet, men på plats bedömde vi att de var i så pass gott skick att det inte 

behövdes. Senaste ommålningen skedde vid 1980-talets restaurering. 

I fönsternischen ovan östra entrén har målarmästaren Per Halvarsson skrivit 

sitt namn samt årtalet 1982. 

Predikstol, uppförd av Salomon Hägglöf 1846-49: Predikstolens ljudtak 

har rengjorts med dammsugning samt sotsvamp med bunden fukt. Ovanpå 

ljudtaket hade konservatorerna som utförde jobb i kyrkan 1981 lämnat en 

liten hälsning, en skriven lapp. I övrigt har förgyllningar rengjorts med 

lacknafta och flagnande färglager har limmats fast. Retuscher har utförts 

med hartsoljefärg och gouache. Enligt arkivhandlingar ur Jamtlis 

topografiska arkiv ska man under 1980-talets restaurering, på predikstolens 

bladstav och voluter m.m., tagit bort bladmetall och guldbronsretuscher 

samt frilagt originalförgyllningen. 

Delar av måleriet på korgens överliggare har rekonstruerats eftersom det här 

fanns stötskador och färgbortfall.  
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Predikstolens ljudtak. 

Orgelfasad från 1864, på läktare: I gott skick, lösa färglager nedfästa med 

lim, ytorna är rengjorda och retuscherade. 

Läktarbarriär från 1863-64: Måleri på läktarbarriären var i gott skick, 

färgresningar har limmats fast sedan har rengöring och retuschering utförts. 

Måleri, förgyllningar och marmoreringar är från 1940-talets restaurering.  

 
Läktarbarriär med läktarorgel. 
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Övre del på orgelfasad, lösa färglager har fästs ned, ytorna är rengjorda och retuscherade. 

 
Detalj av marmorerad ballustrad på läktarbarriär. 
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Dopaltare, altartavla av Göran Sundin från kyrkans uppförandetid: 

Kyrkans gamla altartavla av Göran Sundin är målad på duk. Målningen är 

rengjord med bunden fukt och saliv, färgresningar har limmats fast, 

retuscher har utförts.  

 
Kyrkans första altarmålning som under 1940-talets restaurering ersattes av trärelief av Olof 

Ahlberg. Den äldre altartavlan av Göran Sundin hänger nu vid det västra sidoaltaret.  

Kororgel från 1980-82, fasad ritad av C. G. Lewenhaupt: Rengjord med 

bunden fukt och retuscherad. 

Fast inredning i vapenhus, dörrar, trappräcken: Rengjorda med bunden 

fukt och retuscherade. Ny förhöjd överliggare på trappräcke på vapenhusets 

andra plan har målats med wibos linoljefärg i grå kulör lika övriga ytor på 

trappräcket.  

Fast inredning läktare: Rengjord med bunden fukt och retuscherad. 

Bänkskärmar och dörrar: Flagnande färglager har limmats fast, sedan har 

skärmar och dörrar tvättats med bunden fukt och retuscherats med 

hartsoljefärger. Överliggaren i trä var relativt sliten därför togs beslut om hel 

ommålning av denna. Enligt Murbergets måleriprogram skulle den enbart 

rengöras och retuscheras. Grundning har utförts med linoljefärg i grå kulör, 

sedan har slutstrykning utförts i brunsvart kulör lika befintlig. Slutligen har 

wibos halvblanka fernissa lagts på.  
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Överliggare till bänkskärmar har målats om i sin helhet, på bilden målare från BW-måleri. 

Konservering av lösa inventarier 

Målningar: Sidoaltartavla från 1940-talet av G Torhamn har rengjorts, 

skickat var bra, denna hänger nu i sockenstugan. Målning föreställande Karl 

XII till häst som hänger i gamla kyrkan har också rengjorts och konserverats. 

Skicket på denna var sämre, färgskikten var krackelerade. Lösa färgskikt har 

lagts fast, bemålning har rengjorts med bunden fukt och retuscherats, 

målningen har fått ny fernissa.  

Nummertavlor 1846-49 av Salomon Hägglöf: Flagnande färglager har 

limmats fast, rengöring med bunden fukt av måleri, förgyllningar rengjorda 

med lacknafta. (Se bild s 34.) 

Ljusstakar: Ljusstakarna hade småskador som stuckats upp och 

retuscherats, stearin har tagits bort. (se bild s 53) 

Förgyllda urnor med facklor: Flagnande färglager har fästs med lim. I 

övrigt är urnorna rengjorda och retuscherade. Urnorna är placerade på de 

främre bänkkvarterets främre skärm mot mittgången. 

Gipsskulptur: Skulpturen är tillverkad 1952, småskador har lagats i och 

sedan har den rengjorts med bunden fukt och retuscherats.  

Lampetter: Överflödigt lim på glaskupor från tidigare lagningar har tagits 

bort, i övrigt rengöring och retuschering.  
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Ljusstakar tillbaka i kyrkan efter konservering i Murbergets ateljé. 

 
Förgyllda urnor med fackla. På långhusväggen syns lampetterna som också blivit 

konserverade. 
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Lampett och skulptur, efter konservering. 

Måleriarbeten 

Golvsocklar vid bänkkvarter: Före 2014 års restaurering var golvsocklarna 

kring bänkkvarteren laserade i en brun kulör. Troligen har denna lasyr 

tillkommit i samband med att golvplanken laserades och lackades vid 

1980/1981 års restaurering.  

 
Golvsockel vid bänkkvarter, svagt laserad i en brun kulör. Här syns också det brunlaserade 

golvet samt slipränderna i träet före 2014 års åtgärder. 
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Före 1980-talets restaurering var golvplanken obehandlade och troligen 

också sockeln till bänkarna. I och med att golvplankens lasyr nu slipats bort 

bedömde Murbergets konservatorer att den bruna lasyren på golvsocklarna 

skulle bli främmande i sammanhanget. De föreslog därför att sockeln skulle 

målas i en grå ton som överensstämde med bänkarnas gråa kulör, fast något 

mörkare så att sockeln fick rätt tyngd i kompositionen.  

Den bruna laseringen på golvsocklarna har därför skrapats bort inför 

målning. Grundning, mellan- och slutstrykning har gjorts med linoljefärg 

från Wibo. En NCS kod för en grå grundfärg har tagits fram, denna har 

sedan brutits till på plats med hjälp av Beckers oljefärger. Oljefärgerna har 

rivits ned i linolja och sedan blandats ut i grundfärgen till rätt nyans 

uppnåtts. 

 
Sockeln till bänkarna har målats med linoljefärg, grå kulör. 

Kolonner under läktare (samt i kapprum och förberedelserum): 

Kolonnernas baser och skaft hade sprickor och mindre färgbortfall. Lösa 

färglager har skrapats bort, ojämnheter har spacklats samt har grundmålning 

utförts med linoljefärg. Marmorering har utförts med natursvampar med 

Beckers oljefärger. Slutligen har Wibos halvblanka fernissa lagts på.  
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Exempel på sprickbildningar i det äldre måleriet. Särskilt kolonnernas baser hade skador. 

 
Övre del på skaft samt kapitäl. 

Det är endast måleriet på kolonnernas bas och skaft som har rekonstruerats, 

kapitälen bedömdes vara i gott skick och har därför bara rengjorts och 

retuscherats.  
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Marmoreringsarbetena på kolonnerna har avslutats med att en halvblank fernissa lagts på. 

Glansen ska gå ner under första halvåret.  

En kolonn, den längst bak i kyrkorummet till höger (om man står med näsan 

mot koret) har sparats som en referens för det äldre måleriet. Här har 

måleriet konserverats. Flagnande färg har limmats fast, ytorna har rengjorts 

och färgbortfall har retuscherats.  

 
En kolonn har sparats, se röd pil, som referens för det äldre måleriet som troligen är utfört 

under 1940-talets restaurering. 

I arkivhandlingar ur Jamtlis topografiska arkiv finns uppgifter om 

kolonnerna ska ha ilagats med virke, spacklats, grundats och marmorerats 

under 1980-talets restaurering. Anders Björklund som utfört 2014 års 
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marmoreringar tyckte dock att marmoreringen såg äldre ut än så och trodde 

möjligen att det enbart var de nedre delarna av kolonnerna som 

marmorerades 1981/82. Marmoreringen på de övre delarna ska i såfall, före 

2014 års restaurering, varit från 1940-talets restaurering.  

Marmorerade fönsterbänkar: Marmoreringen vid fönsterbänkarna hade 

färgbortfall och sprickor. I Murbergets åtgärdsprogram föreslogs 

rekonstruktion av befintlig marmorering.  

 
Färgbortfall på marmorerade fönsterbänkar. 

 
Krackelerade färglager på fönsterbänkar. 
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Fönsterbänken längst fram vid koret, till höger om altaruppsatsen (om man 

står med näsan vänd mot koret) har sparats som en referensyta för det äldre 

måleriet. Denna har rengjorts, färgflagor har limmas fast och färgbortfall har 

retuscherats. Fönsterbänken har slutligen strukits med matt fernissa. 

Fönsterbänkarnas befintliga måleri var troligen från 1940-talets restaurering. 

Under restaureringen 1981/1982 ska fönsterbänkarna ha retuscherats och 

sedan lackats i två omgångar.  

 
En fönsterbänk, se röd pil, har sparats som referens för det äldre måleriet från 1940-talets 

restaurering. 

Övriga fönsterbänkar som skulle målas om har rengjorts och skador har 

lagats med spackel, sedan har de grundmålats med linoljefärg. Till själva 

marmoreringen har Beckers oljefärger använts uppblandade i lasyrolja. När 

marmoreringen är klar har en matt fernissa lagts överst för att få samma 

matta yta/lyster som den sparade referensfönsterbänken till höger om 

altaruppställningen.  
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Färg stöpplas ut på fönsterbänken i kapprummet. Beckers oljefärger används med lasyrolja. 

Bänkarna blir högblanka och kommer därför slutligen få en matt fernissa överst för att mer 

likna den sparade referensfönsterbänken till höger om altaruppställningen. På bilden Anders 

Björklund från BW-måleri. 
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Med en liten pensel målas ”fossiler” ut. 

 
Samtliga fönsterbänkar har slutligen strukits med en matt fernissa som tar ner glansen. 

Fönsterbänk nedre våning i sakristia.  

Bänkar i långhus och på läktare: Bänkarna har tvättats och retuscherats.  

Golvsocklar längs med ytterväggar: Golvsocklarna har målats med 

linoljefärg, kulör lika befintlig.  
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Tak i vapenhus samt trappläktare: Trätaket i vapenhusets bottenplan och 

andra våning var målat med limfärg i vit kulör. Färgskikt var nedsmutsat och 

hade färgbortfall. Ingen äldre kulör syntes under befintliga färglager. 

Limfärgen har tvättats bort, taket har sedan grundats med mager linolja som 

spätts med alifatnafta. Limfärg, egentillverkad av krita och cellulosalim, har 

sedan strukits ett varv.  

 
Tak i vapenhus på båda våningarna har rengjorts från befintlig vit limfärg, sedan har 

takbrädorna patenterats med mager linoljefärg spädd med alifatnafta och målats en 

strykning med limfärg. Innerdörrar i bildens fond har rengjorts och retuscherats. Väggarna 

på trapporna se röd pil har målats med ”väggfärg” bruten till kulör lika den äldre befintliga.  
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Innerdörrar vid norra och östra entrén: Dörrar har rengjorts och 

retuscherats. Delar av måleri på vertikala ramstycken på innerdörren vid 

östra entrén har rekonstruerats. Resultatet är bra, det går inte att se skillnad 

på det äldre måleriet och det nya.  

 
Detaljbild av innerdörr i vapenhus. Stötskador och färgbortfall, före åtgärder. 

Element 
De äldre befintliga elementen i kyrkan har bytts ut. De nya är av annan 

modell och mindre. 

 
Äldre variant av element. 
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Nytt element, den nya modellen är mindre. Placeringen skulle enligt vaktmästare höjas 

något.  

Högtalare 
Nya högtalare har monterats i fönsternischerna närmst koret. Modellen är 

långsmal på höjden, produktnamnet är BOSE MA 12. I fönsternischen 

närmst koret har en högtalare monterats, i nästa fönsternisch har två på 

höjden monterats. Kabeldragningen har målats in i väggkulören.  

 
Högtalare i fönster närmst koret. 
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Dubbla högtalare på höjden i fönsternischen vid predikstolen. 

 
Dubbla högtalare på höjden vid fönsternisch bredvid kororgeln. 
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Bilder före och efter 2014 års restaurering 

 
Foto före 2014 års restaurering.  

 
Foto efter 2014 års restaurering. 
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Foto före 2014 års restaurering.  

 
Foto efter 2014 års restaurering. 
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Foto före 2014 års restaurering.  

 
Foto efter 2014 års restaurering. 
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Foto före 2014 års restaurering.  

 
Foto efter 2014 års restaurering. 
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