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Inledning 
Laxsjö kyrka, bårhus och grindstolpar har genomgått en exteriör restaurering 
under 2013 och 2014. Tillstånd till åtgärderna lämnades av länsstyrelsen 
2013-02-14, dnr 433-744-13. Beslutet grundade sig på den Bygg- och 
målningsbeskrivning som David Pettersson på Byggkultur Mittkonsult AB 
tagit fram 2013-01-22.  

Arbetena har varit omfattande. Själva kyrkan har putslagats och avfärgats 
med silikatfärg, fönster har restaurerats, tornspirans plåttäckning har lagts 
om och tornkorset har förgyllts. Ett nytt kors har rekonstruerats till östra 
gaveln. Inskriptionstavlan ovanför tornets entré har 
restaurerats/konserverats, samtliga entréportar har lagats och målats. 
Tornets träpartier – lanternin, blindfönster och urtavlor – har restaurerats. 
Bårhuset har skrapats och målats, inskriptionstavlan har konserverats och 
överstyckets färgsättning rekonstruerats. Grindstolparna har putslagats och 
avfärgats.  

Berg och Brykt AB har varit generalentreprenör och utfört puts- och 
målningsarbeten. Jämtlands fönster- och måleriteknik AB har restaurerat 
fönstren och gjort övriga målningsarbeten på lanternin, plåtavtäckningar och 
utsmyckningar. Toressons plåtslageri AB har utfört plåtarbeten på 
tornfasader och lagt om spirans koppartäckning. Rötvikens bygg genom 
Eivind Haugen har utfört trälagningar i tornhuv och spira. 
Målerikonservator Dalarna, Anders Persson och Lisa Peckos har stått för 
konservering av inskriptionstavlor och förgyllning av kors på tornet. 
Byggvän AB har stått för ställningarna. David Pettersson från Byggkultur 
Mittkonsult har varit projektledare. 

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 19 december 2014 
 
Julia Cronqvist 
Antikvarie 
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Historik och beskrivning  

Laxsjö kyrka, fotografi av Nils Svensson taget 1916, ur Jamtli bildarkiv, glasplåt N Sv 218 

Laxsjö kyrka uppförs mellan åren 1875-1884. Kyrkobyggnaden tillhör den 

nyklassicistiska gestaltningstraditionen som introducerades kring 1700-talets 

andra hälft. Nyklassicistiska kyrkor var vanliga i Sverige fram till 1840-talet 

men formspråket kom fortsatt att användas under 1800-talets andra hälft. 

Inspirationen är hämtad från antikens arkitektur, enkelhet och stramhet är 

kännetecknande. I Laxsjö kyrka har detta uttrycksmässigt gestaltats genom 

salkyrkoformen med stora rundbågiga fönster och släta murliv. De 

dekorativa inslagen är sparsamma och utgörs bl.a. av att hörnen markerats 

med lisener, profilerade former vid långhusets och torntakets takfötter samt 

trekantsformerna vid tornspirans bas. Kyrkobyggnaden täcks av ett sadeltak 

och tornspiran har fått en åttkantig och högrest spetsig form som till viss del 

ansluter till nygotikens uppåtsträvande ideal.   

Upphovsmannen till kyrkans utformning är inte helt utredd, ritningarna är 

signerade Oskar Eriksson, men det finns noterat ”efter Hawerman” på dem. 

Detta tyder möjligen på att arkitekten Ludwig Hawerman har haft inflytande 

över kyrkans gestaltning. (Från historik ur Bygg och målningsbeskrivning av David 

Pettersson och Ola Månsson) Ludwig Hawerman var anställd på 

Överintendentsämbetet 1848-1886 och har bland annat stått för ritningarna 

till Härnösands domkyrka. (Wikipedia, Internet.)  
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Uppförandet av Laxsjö kyrka genomfördes med stora insatser av bygdens 

folk, byggmästare var Olof Eriksson från Lit. Kyrkans väggar ska ha murats 

med granit från Flykälen och kalk taget från trakten och som bränts på plats. 

Väggarna putsades sedan med kalk och avfärgades med kalkfärg. 

Långhustaket täcktes med hyvlade spån, medan tornspiran kläddes med 

tjärpapp. Stora spröjsade fönsterbågar sattes i fönsteröppningarna och 

pardörrar sattes vid de fyra entréerna. Den karnisformade tornhuven 

dekorerades med runda blindfönster. (Från historik ur Bygg och 

målningsbeskrivning av David Pettersson och Ola Månsson) 

Grindstolparna framför kyrkans västra entré ska vara uppförda 1887. 

Bårhuset är troligen uppfört 1913, konstruktion utgörs av en regelstomme 

klädd med liggande fasspontad panel. (Från historik ur Bygg och 

målningsbeskrivning av David Pettersson och Ola Månsson) 

Restaureringar/förändringar  

Takarbeten 

Drygt 30 år efter att kyrkan stod klar ersatte man tjärpappen på torntaket 

med kopparplåt, detta tror man utfördes 1913.  

Ett år senare, 1914, fick församlingen tillstånd av Kungliga 

byggnadsstyrelsen att ersätta spåntäckningen på långhuset med falsad 

järnplåt som skulle målas svart. Den befintliga spåntäckningen var i dåligt 

skick. Täckningen av järnplåt utfördes inte och 1921 tog församlingen upp 

frågan igen och bad om att få lägga enkupigt taktegel istället för järnplåt på 

långhuset. Kyrkorådet ansåg att plåttäckning inte var praktiskt eftersom det 

kräver ständigt underhåll för framtiden och inte kan skyddas för ”rostning” 

underifrån. I ett protokoll skriver kyrkorådet att tegeltak både är varaktigare, 

prydligare och prisbilligare och kräver inget nämnvärt underhåll. (Från Jamtlis 

topografiska arkiv, protokollutdrag från sammanträde med Laxsjö kyrkoråd 16 okt 

1921) Byggnadsstyrelsen ställde sig först tveksamma till täckning med tegel, 

de föreslog istället skiffer i mindre format, men slutligen gav de med sig och 

församlingen fick tillstånd till att lägga tegel. Bytet av taktäckningsmaterialet 

ska ha utförts 1924. (Från historik ur Bygg- och målningsbeskrivning av David 

Pettersson och Ola Månsson) 

Några ytterligare uppgifter om takarbeten under 1900-talet har vi inte hittat i 

arkiven förrän tegeltaket på långhuset byts ut till så kallat plegel 1991. Även 

bårhuset får nytt plegeltak vid samma tidpunkt. På långhuset monteras 

hängrännor och stuprör.  
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Laxsjö kyrka, foto av Christer Morberg taget 1975, ur Jamtli bildarkiv, Neg 75x-195/8. På 

bilden syns att taktäckningen är i dåligt skick.  

Tornur och korsglob 

Tornur installerades 1944-1945. Församlingen ansökte om tillstånd hos 

Kungliga byggnadsstyrelsen den 4 september 1944 och skrev att man ville 

sätta in urtavlor, mot väst och mot norr, av vitlackerad järnplåt med svarta 

märken (ej siffror). Arbetet var tänkt att utföras av urmakerifirman Nilsson 

och Appelquist i Östersund. (Från Jamtlis topografiska arkiv, brev till Kungliga 

byggnadsstyrelsen.) 

1946 ska tornspirans korsglob ha ersatts med en ny efter att den 

ursprungliga återigen blåst ned i en storm 1934. 

Fasadrestaureringar 

1954 togs en arbetsbeskrivning fram för en exteriör och interiör restaurering. 

Handlingarna författades av arkitekt Otar L. Hökerberg. I dessa handlingar 

konstaterade man att kyrkan inte hade genomgått någon större restaurering 

sedan den uppfördes. Det konstaterades även att putsen var i gott skick med 

undantag för vissa vattenskador på fristående gavelmurar och vid 

fönsterbänkar. Den spritputsade sockeln hade omfattande skador på den 

norra sidan. Kalkfärgen på fasaderna hade flagnat av på vissa ställen. 

Fönsterbågarna från 1884 hade flagnande färglager, träet var något skadat. 

Hökerberg föreslog följande åtgärder: 
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 Putslagning på bl.a. de uppskjutande gavelmurarna och vid 

fönsterbleck. 

 Omputsning av sockel. 

 Nedknackning av lös puts och omputsning. Puts som släppt från 

underlaget men som satt väl fast skulle behållas.  

 Sandblästring av fasaderna för att avlägsna kalkfärgslagren. Ytorna 

skulle borstas rena och därefter skulle putsen urvattnas och 

kalkfärgas med kalkvattning och två strykningar med tunn kalkfärg.  

 Ny plåtavtäckning på gavelmurar och på gavelmurars insida mot 

takfall.  

 Snöräcke skulle monteras på tornets nedre takfall mot väst och mot 

öst.  

 Fönsterbleck skulle bytas mot nya. 

 Utvändiga gamla snickerier och ingångsdörrars innersidor skulle 

uppskrapas, pågrundas, ispacklas och strykas två gånger.  

 Utvändiga plåt och järnarbeten skulle skrapas och oljemålas en gång. 

(Från Jamtlis topografiska arkiv, förslag till restaurering av Laxsjö kyrka 4 

februari 1954) 

Restaureringen genomfördes troligen utifrån arbetshandlingarna, det är dock 

oklart om kalkfärg användes. Det finns ingen rapport som beskriver arbetet.  

 
Laxsjö kyrka, fotografi från 1950 taget av Nils Svensson, Ur Jamtli  

bildarkiv, glasplåt NSv 4289. 
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Tio år efter 1950-talets restaurering, 1964, hörde komminister Sture 

Hägglund av sig till Kungliga byggnadsstyrelsen. Han behövde råd angående 

färger och metoder för fasadarbeten samt även upplysning om det fanns 

någon särskild firma i Norrland som styrelsen kunde rekommendera. 

Anledningen till förfrågan var att färgskikten hade börjat flagna av runt hela 

kyrkan. Enbart på ställen där kyrkan hade putsats på 1950-talet satt 

målningen kvar. (Från Jamtlis topografiska arkiv, brev till Kungliga byggnadsstyrelsen 

från 12 mars 1964.) 

På grund av fasadproblemen genomfördes återigen en exteriör restaurering 

under 1960-talet. Enligt arbetshandlingar från 1964 fanns två förslag; 

antingen skulle all puts tas ned och omputsning utföras med KC-bruk, det 

andra alternativet var nedbilning av bomputs och lagning med KC-puts. 

Troligen utfördes det andra alternativet. (Under 2014 års fasadarbeten 

framkom att den äldre kalkputsen partiellt var lagad med hårdare KC-

lagningar.) Efter omputsning skulle fasaderna avfärgas med kalkfärg och 

sockeln strykas med asfalt. (Byggkultur Mittkonsults Bygg- och målningsbeskrivning 

s 7.) 

Antikvariskt resonemang 

Puts och avfärgning 
Ur arkivmaterialet får vi ledtrådar till vilka material och metoder som 

använts vid tidigare restaureringar samt vilka andra förändringar som har 

genomförts. Arkivmaterialen är aldrig fullständiga och oftast finns 

arbetsbeskrivningar men inte några rapporter över vilka åtgärder som 

faktiskt utfördes. För Laxsjö kyrka finns några oklarheter. Främst vad gäller 

de fasadåtgärder som utfördes under 1950- och 1960-talen. Troligen var 

fasaderna relativt orörda fram till 1950-talet. Omfattningen på putsåtgärder 

och vilka färgtyper man använt under dessa decennier är inte klarlagt.  

De färganalyser som utfördes inför 2013/2014 års restaurering visade att 

kyrkans olika fasader verkade vara avfärgade med både plast- och silikatfärg i 

de yttersta lagren och möjligen kalk eller KC-färg i de undre. Tornet hade 

två lager av plastfärg, även långhusets norra fasad ska ha haft en plastfärg 

medan östra och södra fasaden hade silikatfärg längst ut och kalk- alternativt 

en KC-färg under. Möjligen kan kyrkan blivit avfärgad med en KC-färg på 

1950-talet och sedan med plastfärg 1960-talet. Under 2013 års arbeten på 

tornet bedömde Berg och Brykt att de yttre färglagren möjligen även 

utgjordes av en silikatfärg.  
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Eftersom kalkputs och kalkfärg tillhör de traditionella fasadmaterialen för 

putsade kyrkor uppförda fram till och med 1900-talets första decennier är 

det ur kulturhistoriskt perspektiv ett värde i att fortsätta denna tradition. I 

fallet Laxsjö kyrka fanns dock inför 2013/2014 års restaurering vissa 

svårigheter att uppnå detta. Kalkfärg fäster inte på ett underlag av silikat- 

eller plastfärg och inte heller på hårda putslager av KC- eller cementputs.  

För att kunna använda kalkfärg bedömde David Pettersson på Byggkultur 

Mittkonsult AB att 2-3 mm av befintliga färglager och ytputs behövde tas 

bort. Efter detta skulle samtliga fasader behöva vattrivas med en tunn 

kalkputs för att återfå en jämn yta för ny avfärgning. Enligt David Pettersson 

var detta alternativ dock relativt problemfyllt eftersom det fanns risk att den 

tunna ytputsen skulle spjälka loss redan på kort sikt. Av denna anledning 

föreslogs ett andra alternativ. Detta innebar att fasaderna istället skulle 

högtryckstvättas och putslagas samt avfärgas med en silikatfärg. Silikatfärgen 

föreslogs eftersom den fäster både på organiska och mineraliska underlag. 

Det andra alternativet, putslagning och avfärgning med silikatfärg, valdes för 

att inte riskera eventuella framtida problem. 

Kulörer på trä och plåt 
Inför ommålning av snickerier och plåtavtäckningar har 

Riksantikvarieämbetets linoljefärgslikare från 2003 använts. 

Linoljefärgslikaren består av 367 färgprov som utgår från 23 olika 

baspigment varav de flesta är traditionella jordartspigment. För varje 

pigment finns i linoljefärgslikaren färgprover som dels består av enbart 

färgpigmentet och linolja och dels blandningar där olika mängd vitt och 

svart färgpigment blandats med det kulörta pigmentet. Provsamlingen är 

avsedd som ett hjälpmedel vid framtagning av befintliga kulörer och för att 

ta reda på vilka pigment som kan ha ingått i den äldre färgen.  

Linoljefärglikaren är som sagt ett hjälpmedel och vi har utifrån denna 

försökt se vilka traditionella pigment som kan ha använts eller vilka 

traditionella pigment som bildar en viss kulör. Eftersom vi inte vet hur 

färgen blandats till vid tidigare restaureringar finns det en självklar möjlighet 

att de senare målningsskikten består av moderna syntetiska färgpigment. 

Utifrån att vi funnit färgprov i linoljefärglikaren som överensstämt med 

befintliga kulörer har linoljefärg beställts från Engwall och Claesson AB.  

Under arbetets gång har vi ställt frågan till Engwall och Claesson angående 

vilka pigment de använder i sin färg. Svaret vi fick var att de bryter till en 

kulör som är lika den i linoljefärgslikaren, dock använder de inte den 

blandning eller de pigment som linoljefärgslikaren anger. Engwall och 

Claesson använder sig istället av moderna syntetiska pigment. Ambitionen 
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att försöka använda sig av traditionella pigment i största möjliga mån har på 

så vis inte lyckats. Däremot har arbetet ändå inneburit en dokumentation av 

de äldre befintliga kulörerna.  

Plåtarbeten 
Under restaureringen beslöts att befintlig koppartäckning på tornspiran 

skulle bytas ut. Enligt arkivuppgifter skulle täckningen vara från 1913, inga 

andra uppgifter gällande byte av takmaterial under 1900-talet har hittats. På 

plats uppe på ställningarna kunde konstateras att koppartäckningen var 

utförd i ovanligt stora format på själva spiran, medan man på spirans bas 

gjort ett lapptäcke av plåtarna. Plåten var sliten och hål fanns efter spikar 

och infästningar av åskledare samt hade sprickor uppstått mitt på plåtytor 

och i falser. I princip samtliga falsklamrar hade lossnat från underlaget. 

Läckage ner i tornspiran hade förekommit. Plåten var i väldigt dåligt skick 

och det bedömdes att hel omläggning var det enda rimliga i detta fall. Innan 

rivningen av plåten påbörjades mättes den upp samt dokumenterades med 

fotografier.  
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Genomförda åtgärder 
tornfasader 

Puts på torn 
Restaureringen har inneburit rengöring och putslagning av tornets 
fasadsidor. Avfärgning har skett med silikatfärg. Avvikelser mot den 
framtagna bygg- och målningsbeskrivningen har varit följande: 

 Listverk högtryckstvättades och lättblästrades med sand. Enligt 
handlingarna skulle de rengöras med högtryckstvätt, målartvätt och 
stålborste.  

 Avfärgning skulle ske med Keim Soldalit, två strykningar. Under 
arbetets gång valde man att göra första strykningen med Keim 
Soldalit grov. Anledningen gällde att man önskade jämna ut den 
grovporiga yta som fasaderna haft sedan tidigare.  

 Sockelpartiet längs tornets södra fasadsida var i dåligt skick och har 
fått tas bort. Ny sockel har fått utföras. En snedfasadkant har lagts 
på hela sockeln för att förbättra vattenavrinningen.  

 
Använda bruk till fasader: Målarkalks St. Astier NHL (naturligt hydrauliskt 
kalkbruk) 3,5 0-2 mm, 1:2 till fogkomplettering, Målarkalk St, Astier NHL 
3,5 0-4 mm, till grundning och utstockning. 

Målningssystem: 

Fasader – Silikatfärg, grundstrykning med KEIM Soldalit grov, slutstrykning 
med KEIM Soldalit. 

Sockel – Silikatfärg, två strykningar med Soldalit. 
 
Valda kulörer: Fasader, NCS S 0603-Y 20 R, sockel NCS S 8000 N. 

Befintligt utseende och skador 
Samtliga fasader på tornet hade fläckvisa färgsläpp. Synliga putsskador fanns 
bland annat på västra fasaden vid mittbandslisten och på listverk vid 
ljudluckorna. På södra fasadsidan hade större putsskikt trillat av en bit 
ovanför sockeln. Fasaderna var ovan mittbandslisten allmänt grovporiga, 
troligen efter att de ovarsamt blästrats/högtryckstvättats vid någon tidigare 
restaurering. Sockeln hade mot söder och väster rejäla skador. Dessa 
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berodde möjligtvis på bristande avrinning från regnvatten, överdelen av 
sockeln hade ingen lutning och vatten sipprade troligen in och ner bakom 
sockeln, frostsprängning hade sedan troligen orsakat att delar lossnat. 
Färgtypen på tornfasaderna verkar ha varit en plastfärg under mittbandlisten 
och silikatfärg ovanför, eller möjligen en silikatfärg på samtliga fasadytor. 

 
Flagnande färglager på tornfasader.. 

 
Tornfasad mot norr med flagnande färglager. 
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Fönsternisch för ljudluckor, före åtgärder är utförda. 
 

 
Putsskador, tornfasad mot söder. 
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Omfattande putsskador på sockel, tornfasad mot norr och väst. 

Rengöring 
Inför rengöringen gjordes några provytor som underlag för diskussion kring 
vilken metod/omfattning som var bäst lämpad. Enligt handlingarna skulle 
högtryckstvätt och lättblästring med sand användas på fasader och sockel. 
Färglager på listverk skulle tas bort med högtryckstvätt och 
färgborttagningsmedel. 

För att få bort den plastfärg/silikatfärg som satt under mittbandslisten 
provades högtryckstvätt med sand. Denna metod var effektiv och tog 
därmed bort en stor del av färglagren. Högtryckstvätten ruggade även upp 
yttersta putsskiktet något. Eftersom plastfärgen hindrar fukten att passera in 
och ut genom murarna var det av högsta vikt att denna kunde tas bort.  

Ovanför mittbandslisten resonerade man först kring att det skulle räcka med 
högtryckstvätt. För att få ner tjockleken på färglagren och möjliggöra bättre 
fäste för den nya avfärgningen var man även här tvungen att använda sig av 
lättblästringen.  

Tjocka färglager bör undvikas eftersom de riskerar att spjälkas loss från 
underlaget. Fuktgenomsläppligheten blir troligen även sämre ju fler lager 
som påförs. Dessutom skulle den nya avfärgningen med KEIM silikatfärg 
vara starkare än underliggande färglager och på så sätt riskera att dra loss de 
befintliga färglagren.  
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Provyta för rengöring med högtryckstvätt och lättblästring med sand, tornfasad mot norr 

Rengöringsprov gjordes även på listverk kring fönsteröppningar och på 
gesimslist. Här använde man sig av KEIM:s färgborttagningsmedel. Medlet 
fick verka över en natt, ca 14 timmar. Det visade sig vara relativt svårt att få 
bort färglagren efteråt, Berg och Brykt valde därför att högtryckstvätta 
ytorna. Eftersom högtryckstvätten är stark och riskerar att dra loss större 
putssjok ansåg David Pettersson från Byggkultur Mittkonsult AB att denna 
metod skulle undvikas på listverken, trots att den föreskrivits i handlingarna 
Istället förslog han att färgborttagningsmedlet antingen borde sitta kvar 
längre eller så skulle det användas i två omgångar. För att få bort medlet 
förslog Pettersson att rotborste och vatten skulle användas.  

Det visade sig senare att Berg och Brykt AB, trots detta, hade använt sig av 
högtryckstvätt med sand för att få bort färglagren på listverken. 
Färgborttagningsmedlet hade enligt dem inte fungerat i tillräckligt bra. 
Högtryckstvätten med sand gjordes försiktigt och inga skador ska ha 
uppstått i putsskikten.  

Det har som sagt varit svårt för Berg och Brykt att avgöra vad fasaderna 
tidigare varit målade med för slags färg. Ovan gördelgesimsen pratade de 
både om kalkfärg och silikatfärg. Färgskikten under mittbandlisten var svåra 
att få bort, de har även försökt använda färgborttagningsmedel men det har 
inte fungerat. Till slut beslöt man att måla över lagren, förhoppningsvis 
ställer de inte till några problem i framtiden. 
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List, tornfasad mot söder, efter rengöring med färgborttagningsmedel. 

 

 
Rengöring med högtryckstvätt och sand provas, tornfasad mot väst. 
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Putslagning på tornfasader 

Skadorna i putsskikten var inte särskilt omfattande., främst har lagningar 
behövt göras kring ljudluckorna. Putsskikten i övrigt var enhetliga, på några 
partier fanns äldre KC-lagningar. Dessa har huggits bort och lagats upp.  

Putsbruken, hydrauliskt kalkbruk, har levererats i säckar som blandats till på 
plats. Använda bruk är följande; Målarkalks St. Astier NHL 3,5 0-2 mm, 1:2 
till fogkomplettering, Målarkalk St, Astier NHL 3,5 0-4 mm, till grundning 
och utstockning. 

Grundningsbruk har endast använts där partier av stenstommen kommit i 
dagen, i övrigt fall har utstockningsbruket använts.  

Utstockning har gjorts i två lager, högst 1 cm tjocka. Det har räckt med att 
det fått karbonatisera under ett dygn men för vissa lagningar har det gått 
längre än så mellan varven. Eftervattning har skett för att putsskikten inte 
ska torka för fort.  

Det yttersta putsskiktet har jämnats till med rivbräda och stålborste för att få 
liknande ytstruktur som befintlig puts. Det viktiga har varit att lagningarna 
inte skulle få en allt för jämn yta i förhållande till omkringliggande befintliga 
putsytor. Befintlig puts hade som sagt en grovporig yta som den troligen fått 
efter hårdhänt rengöring/blästring/högtryckstvätt vid föregående 
restaureringar. 

Ritning över utförda putslagningar finns som bilaga längst bak i rapporten.  
 

 
Putslagning av mittparti mellan ljudlucksöppningar, på bilden Rickard Bäcklund.  
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Rickard Bäcklund från Berg och Brykt jämnar till puts med rivbräda. 
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Sven Lagerberg från Berg och Brykt jämnar ut sista påslaget med rivbräda. 

Putsarbeten på sockel 
De partier av sockeln kring tornet som lossnat har tagits bort, ny sockel har 
utförts med ett särskilt hydrauliskt kalkbruk St- Astier NHL 5, 0-2 mm, 
1:2. Detta bruk är något starkare än det som använts vid övriga 
putslagningar på fasaderna. Sockelpartiet avslutas uppåt med en avfasad kant 
för att förbättra avrinningen av vatten, vilket förhoppningsvis framöver ska 
hjälpa mot de frostsprängningar som skadat den befintliga sockeln. De 
partier av sockeln som kan bevaras får också denna fasade kant. Ett litet spår 
har skurits ut ovanför sockeln, i detta ska de nya putslagren fästas som ska 
utgöra kanten överst på sockeln. Lutningen på det avfasade partiet ska vara 
ca 15 grader. 

Sockeln har stockats ut med fem påslag, det sjätte och sista lagret görs som 
en spritputs lika det befintliga utseendet. Gruset till spritputsen har tagits 
från en plats nära kyrkan, kornstorleken på detta grus överensstämmer med 
den på bevarade partier av sockeln.  
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Fem påslag med bruk har behövts för att bygga ut sockeln. 

 

 
Den snedfasade övre delen av sockeln läggs på separat, på bilden Rickard Bäcklund. 
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Snedfasningen jämnas ut. 
 

 
Sockelpartiet har fått sitt sista lager med spritputs, nu väntar avfärgning. 
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Putsarbeten på långhusfasader 

Befintligt utseende och skador 
Färglagren hade börjat släppa i mindre bitar på främst den södra och östra 

fasaden. Enstaka putsskador syntes, bland annat på östra gaveln. Befintliga 

yttre färglager bestod av en silikatfärg.  

Efter att Berg och Brykt påbörjat arbetena med fasaderna kunde de 

konstatera att de tidigare lappats och lagats i stor omfattning. Cirka 50 % av 

ytputsen bestod dessutom av en KC-puts, denna förekom utspridd men på 

stora sammanhängande ytor.  

Detta innebär att det finns ursprunglig kalkputs kvar på fasaderna men att 

denna under 1960-talets restaurering till relativt stor del blivit lagad med 

hårdare KC-lagningar.  

 
Långhusfasad mot söder, före åtgärder är utförda, mindre putsskador och flagande 

färglager. 
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Långhusfasad mot öster, färgen flagar. 

Putsarbeten 
Fasaderna har rengjorts med högtryckstvätt. Färglagren satt bra därför 

kommer de finnas kvar under den nya avfärgningen.  

Berg och Brykt har huggit upp sprickor och skadade putspartier. Sprickorna 

fanns främst i anslutning till fönstrens över- respektive undersidor. Skador 

fanns även i anslutning till sockeln. De upphuggna sprickorna har lagats med 

hydrauliskt kalkbruk påslag på 1 cm som fått härda ca 1 dygn innan nästa 

påslag. 

Eftersom fasadstrukturen är väldigt grovporig sedan en eller flera tidigare 

ovarsamma restaureringar blir det svårt att få putslagningarna att 

överensstämma med den grovporiga strukturen. Lagningarna blir slätare än 

befintlig yta och syns därför mer än om fasaderna hade varit mer välbehållna 

och haft en jämnare struktur. Utgångsläget gör det svårt att få till en yta som 

smälter samman.  

Sockeln har lagats där den varit trasig, liksom på tornet har en snedfasad 

kant lagts överst på sockeln för att få bättre avrinning.  

Bruk till grundning och utstockning av fasader samt bruk till sockel har varit 

desamma som använts till tornet. Se s 18 respektive s 21 i rapporten. 
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Sprickor har huggits upp, fasad mot norr. 

 
Sprickor i ovankant på fönster har huggits upp, fasadsida mot norr. 
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Sprickor har lagats, fasadsida mot söder. 

Avfärgning och kulörer 

Val av kulör 
Till byggmötet som hölls 2013-06-13 hade Berg och Brykt AB tagit med sig två 
uppstrykningsprover av KEIM Soldalit silikatfärg. Kulörerna hade valts 
utifrån den kulörundersökning som Clara Nyström från Jamtli tagit fram 
2012-10-11. Det första uppstrykningsprovet var på den kulör som fasaderna 
redan hade, en vit kulör brutet med lite gult NCS S 0502-Y. Det andra 
provet var en något gulare kulör NCS S 0603-Y 20 R, taget från ett 
underliggande färglager på fasaderna. 

Kulörerna diskuterades, kyrkor har vanligtvis de senaste decennierna fått 
ljusare och ljusare fasader. När man tittar på avfärgningen av kyrkor brukar 
man oftast hitta lite gulare nyanser i de undre färglagren. Detta gällde också 
Laxsjö kyrka, under det vita färglagret fanns ett något gulare färglager. 

I diskussion med Jon-Erik Hedman från Föllingebygdens församling beslöt 
vi att välja den ”gulare” kulören med NCS S koden 0603-Y 20 R. 
 
Avfärgning 
Att valet föll på silikatfärg beror på att fasaderna sedan tidigare verkar ha 
olika färgtyper på fasaderna, allt från kalk- till plast och silikatfärg. En 
traditionell eller modern kalkfärg fäster varken på silikatfärg eller plastfärg 
därav valde man i detta fall en silikatfärg som fäster både på mineraliska och 
organiska underlag. Alternativet till detta val hade varit att låta blästra ner det 
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yttre lagret av befintlig puts och låta gör en ny ytputs. I det här fallet valde 
man att istället att använda en silikatfärg.  

Första strykningen, som utförts med pensel/kalkkvast, har gjorts med 
Soldalit Grov som är en utjämnande grund- och mellanstrykningsfärg. 
Färgen är pigmenterad med väderbeständiga fyllnadsmedel och oorganiska 
pigment enligt det tekniska databladet.  

Enligt bygg- och målningsbeskrivningen skulle egentligen båda strykningarna 
utföras med Soldalit, men under arbetets gång beslöt man att använda 
Soldalit Grov till grundstrykningen. Anledningen är att fasaderna vid någon 
tidigare restaurering har (troligen under 1950- eller 1960-talet) blivit hårt 
blästrade/högtryckstvättade och har därför partivis en väldigt grovporig yta. 
Tanken med Soldalit Grov var att denna skulle släta- och jämna ut en del av 
fasadernas ojämnheter. Enligt Berg och Brykt AB har färgen haft effekt, även 
om fasaderna fortsättningsvis är väldigt grovporiga.  

Fasaderna har avfärgats uppifrån och ner och vått i vått. Efter att en yta 
målats med Soldalit Grov har man låtit denna torka 12 timmar innan 
målning med Soldalit har gjorts. Före avfärgning har putslagningarna 
grundats med fixativ. Fixativet reducerar sugförmågan på de nylagade 
partierna, vilket gör att sugförmågan blir mer likvärdig mellan nylagade och 
äldre putspartier. Tanken är att fasaderna inför avfärgningen ska suga jämnt, 
om suget är ojämnt finns risk att avfärgningen ser fläckig ut.  
 
Sockeln har målats med Keim Soldalit två gånger, kulör svart NCS S 8000 
N. 

 
Foto från augusti 2014, både torn och långhusfasader är åtgärdade. 
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Plåtarbeten på tornfasader 
Befintliga plåtavtäckningar har till stor del rengjorts och målats med 
linoljefärg. Under arbetets gång har man funnit att vissa partier varit i dåligt 
skick, dessa har därför fått bytas ut. De avvikelser som skett mot bygg- och 
målningsbeskrivningen är följande: 
 

 Plåtavtäckningen över mittbandslisten har bytts ut på södra 
tornfasaden och sydvästra kortsidan på långhuset. 

 Ståndskivan mellan östra tornfasaden och långhusets sadeltak har 
bytts ut.  

 Hängrännor och stuprör skulle enligt Bygg- och 
målningsbeskrivningen vara av koppar. Istället har man satt upp 
hängrännor och stuprör av galvaniserad vitmålad plåt. 

 
Ny plåttäckning har utförts av varmförzinkat stål, fabrikat Rukki kultur. 
Ovansidan har en polyesterbaserad primer och baksidan en grå baksidesfärg.  
 
Målningssystem/färgtyp: Linoljefärg, fabrikat - Engwall och Claesson. 
 
Vald kulör på plåtavtäckningar på tornfasader: Bensvart 2 A – 98, NCS S 
7502-B. 
 

 
Pilar visar de plåtavtäckningar som bytts ut, övriga plåtavtäckningar har enbart 
målningsbehandlats. 
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Plåtavtäckning på mittbandslist 
Plåtavtäckningen ovan mittbandlisten var delvis i dåligt skick. Falser hade 
spruckit nedtill och det fanns spikhål genom plåten. Plåten satt relativt löst 
mot underlaget.  
 
Den befintliga plåten var enkelfalsad och det låg ingen papp mellan denna 

och muren. Esbjörn Toresson från Toressons plåtslageri AB bedömde att 

plåten kunde vara från 1950- eller 1960-talet. Enligt arkivmaterialet ska viss 

plåt ha bytts ut under 1950-talet. Under en av plåtarna fanns en stämpel där 

det stod Stockholms Galvaniseringsfabrik, fabriken grundades 1895. (Uppgift 

från Internet, Wikipedia)  

 

 
Tornfasad mot söder, före åtgärder. 

 

 
Tornfasad mot söder, trasig fals. 
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Ny plåtavtäckning har lagts lika den befintliga vad gäller skivtäckningen och 
måtten, den nya plåttäckningen har dubbelfalsats.  

Det valda plåtfabrikatet heter Rukki kultur. Rukki kultur består av 
varmförzinkat stål, plåtarnas ovansida har en polyesterbaserad primer som 
fungerar som grundfärg, på denna går det att platsmåla plåten med 
linoljefärg. Plåt har bytts ut på södra tornfasaden och sydvästra kortsidan på 
långhuset.  

Under de olika mötestillfällena diskuterades det att även montera en 
hängränna vid mittbandslisten på västra tornfasaden ovanför entrén. Enligt 
vaktmästarna skulle det bildas mycket is vid entrén vintertid. Ur ett 
antikvariskt perspektiv skulle denna ränna komma att täcka en del av den 
profilerade listen och på så sätt påverka fasaden negativt. Beslut togs därför 
om att inte montera någon hängränna här. Isproblem får lösas på annat sätt. 
 

 
Ny plåttäckning på tornets södra fasadsida. 

Ståndskiva mellan östra tornfasaden och långhustaket 
Ståndskivan mellan östra tornfasaden och långhustaket bedömdes vara i 
dåligt skick. Det fanns en glipa/hål mitt på nocken och skivorna var spikade 
rakt in i den putsade väggen och de hade delvis lossnat.  

Vi beslöt att täckningen skulle bytas ut. Ny ståndskiva har därmed 
monterats, även här valdes fabrikatet Rukki kultur. 

De nya skivorna har fästs med ett bleck som skruvas in i väggen och sedan 
viks in i plåtens övre fals. Fyra fästbleck per plåt har valts för att de ska sitta 
bättre.  
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Esbjörn Toresson från Toressons plåtslageri AB monterar ståndskivan på tornets östra 
fasadsida. 

Kröntäckningar på långhusets västra kortsidor 
Plåtavtäckningen på den mur som utgör långhusets västra kortsidor består 
av en skivtäckning med en stående fals på ”nocken” och liggande falser på 
själva fallen. Plåten är troligen monterad under 1950-talets restaurering. 
 

 
Fasad mot söder. 

Skicket var relativt dåligt på grund av spikhål och uppkrupna spikar. Beslut 
togs dock om att behålla täckningen, spikhål har tätats med farmarskruv.  
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Krönplåt på långhusets nordvästra gavelfasad har tätats med farmarskruv 

Kulör och målningsbehandling av mittbandlist, ståndskiva mellan torn 

och långhustak samt gavelkrön mot väst 
Plåtavtäckningen på gesimslisten och långhusets kortsidor mot väst var 
något mörkare än solbänkarna. Vid jämförelse med linoljefärgslikaren 
överensstämde pigmentet Bensvart bäst, Bensvart 2 A 98. Vi beslutade att 
denna kulör skulle användas här.  

Beslut om kulör: Bensvart 2 A 98 / NCS S 7502-B. 

Avtäckningarna har skrapats och slipats med slippapper, färgen satt löst och 
nästan alla äldre färglager försvann. Det fanns ingen rost. Den äldre 
befintliga plåten ar strukits tre omgångar med linoljefärg. Första strykningen 
späddes med 35% alifatnafta 5% balsamterpenting, mellanstrykning med 
15% alifatnafta 5% balsamterpentin, slutstrykning oförtunnad. De partier 
som kompletterats med ny plåt från Rukki har enbart strukits en gång med 
linoljefärg, oförtunnad. 

Hängrännor 
Det har funnits en hängränna vid takfotsgesimsen på tornets västra sida, 
denna har ej haft några stuprör. Under restaureringen önskade man förbättra 
avvattningen genom att sätta hängrännor kring hela tornet och låta stuprör 
gå ner på tornets östra sida. Enligt handlingarna var det tänkt att detta skulle 
göras i koppar. På byggmötet 2013-06-13 bestämdes att de istället skulle 
tillverkas av galvaniserad plåt och målas vita. Anledningen var att man för att 
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använda kopparhängrännor måste använda ett mellanlägg i bly mellan 
rännkorken och själva kopparrännan. Detta skulle försvåra arbetet.  

Frågan diskuterades och vi beslöt tillslut att galvaniserad plåt skulle användas 
som målades vit. Långhusets stuprör är vita och vitt smälter bra ihop med 
fasaden. Ur antikvariskt perspektiv gjordes bedömningen att eftersom tornet 
enbart haft en hängränna sedan tidigare i koppar utan stuprör så skulle de 
nya hängrännorna och stuprören bli ett nytt tillägg som inte funnits där 
tidigare. Byte av material ansåg vi då kunna godtas. Valet av vita hängrännor 
och stuprör bedömde vi heller inte påverka kyrkans kulturhistoriska eller 
estetiska värden negativt.  

Stuprör och hängrännor har monterats på tornet. 
 
Stuprör och hängrännor på långhuset har lagats samt målas tre varv med 
linoljefärg kulör NCS S 0603-Y20 R. 

Snörasskydd på tornhuv 
De äldre snörasskydden på tornhuven som tillkommit i samband med 1950-
talets restaurering på torntakets västra och östra sida har bytts ut.  
Snörasskydden var monterade med genomgående bultar rakt igenom 
kopparplåten. Läckage hade uppstått. 

De nya snörasskydden som monterats har satts fast med så kallade falsfästen 
som ”kläms” fast på ståndfalsen. Denna lösning innebär att man ej behöver 
göra hål i kopparplåten. Hål efter de äldre snörasskydden har lötts igen. På 
byggmötet 2013-08-15 beslöts att snörasskydd även skulle sättas på de norra 
och de södra takfallen. Snörasskydden är fabriksmålade i en brun kulör. 
 

 
Nymonterat snörasskydd vid torntakets takfot, fasad mot väster 
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Fönsterrestaurering 
Fönsterbågar på södra och östra långhussidan har plockats ned och 
restaurerats på verkstad, likaså fönstren i tornet. Fönsterbågar på norra 
långhusfasaden har målats på plats. Målning har gällt ytterbågarnas ut och 
insida och karm samt karm mellan inner- och ytterbågar.  
 
Färgtyp: Linoljefärg, fabrikat - Engwall och Claesson. 
 
Vald kulör: NCS S 2502-Y. 

Befintligt utseende och skador 
De yttre fönsterbågarna är sannolikt ursprungliga från kyrkans 
uppförandetid medan innerbågarna är från 1924. Fönsterbågarna är 
rundbågiga och består av två delar, en mindre övre båge och en undre 
relativt stor båge. Vanligen är fönster av denna storlek uppdelad i flera bågar, 
men i Laxsjö kyrka har man valt att göra den undre rektangulära delen i ett 
stycke.  

Bågarna är tillverkade av furu. Bågarnas delar är pluggade med träplugg i 
hörnen, men skruvar har använts där spröjsen ”korsar” varandra. Skruvarna 
har troligen tillkommit i efterhand för att stabilisera konstruktionen, i annat 
fall tyder de på att bågarna ej är ursprungliga.  

Glaset i bågarna varierar, men främst är det handblåst glas, flera rutor har 

dock gått sönder under årens lopp och ersatts med varierande modernare 

glas.  

 
Fönsterbågar, före åtgärder, södra långhusfasaden. 
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Färglager på karmar och fönsterbågar på kyrkans södra och östra fasader 
hade omfattande färgbortfall. Färglager och kittfalser var krackelerade. 
Skicket på de norra fasadernas bågar var bättre, men även här hade färgen 
till viss del krackelerat.  

Vid synen inför entreprenadens start konstaterades även att minst 25 
glasrutor var trasiga.  
 

 
Fönsterbåge södra långhusfasaden, färglagren är krackelerade. 

 

 
Detalj av fönsterbåge södra långhusfasaden. 
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Kulörer 
På fönsterbågar och karmar fanns två färglager, ett övre ljusgrått lager och 
ett undre gulvitt lager (NCS S 2005-Y 10 R).  

 
Krackelerade färglager, här syns att yttersta lagret är ljust grått, det undre har en gulare ton 

Vi diskuterade vilken kulör vi skulle gå vidare med. Eftersom det är svårt att 
avgöra hur länge respektive kulör varit rådande beslöt vi att gå vidare med 
den befintliga yttersta ljusgrå kulören.  

Den grå kulören jämfördes med Riksantikvarieämbetets linoljefärgslikare 
från 2003. Inget färgprov överensstämde helt. Det färgprov som låg närmst 
var Grön umbra 7A-786. Eftersom linoljefärg kritar när den åldras har den 
befintliga grå kulören varit mörkare ursprungligen.  

För att få ett jämförelsematerial valde vi att gå vidare med två nyanser av 
grått, en grå nyans som låg väldigt nära befintlig kulör och en lite mörkare 
grå som mer överensstämde med den kulör som framträdde när man 
fuktade befintliga färglager.  

Alltså två uppstrykningsprover beställdes, ett med Grön umbra 7A-786 och 
ett prov som togs fram utifrån NCS S koden 2502-Y. 

När uppstrykningsproverna anlänt till kyrkan jämfördes de mot 
uppstrykningsproverna för fasadkulören och kulören till solbänkarna i plåt. 
Den ljusare fönsterkulören, Grön Umbra 7A-786 tenderade att smälta ihop 
med fasadkulören. På plats enades vi om att det mörkare 
uppstrykningsprovet var bättre eftersom det troligen låg närmre den 
ursprungliga nyansen. Kulören som valdes blev därmed NCS S 2502-Y.  
 



Antikvarisk rapport Laxsjö kyrka/  38 

 
Uppstrykningsprov för fasadkulör, fönsterkulör och solbänkar jämförs tillsammans. 

Fönster på tornfasader 

Samtliga fönster på tornfasaderna har plockats ur karmarna och restaurerats 
på verkstad. Här har gammalt kitt tagits bort och glasrutorna plockats ur. 
Bågarna har skrapats trärena och slipats med sandpapper. Träet har sedan 
oljats med Jupex träolja och sedan grundats med linoljefärg utspädd med 
35% alifatnafta och 5% balsamterpentin.  

Efter grundstrykning har sättkitt och fönsterrutor satts på plats. Sedan har 
övrig kittning utförts, allt kitt som använts har varit linoljekitt, Danalim. 

Kittet har torkat under en veckas tid, sedan har bågarna mellanstrukits med 
linoljefärg som spätts med 15 % alifatnafta och 5% balsamterpentin. 
Slutstrykning har genomförts med oförtunnad linoljefärg. Torktiden mellan 
strykningarna har varit ca 2 dygn. 

På tornets södra och norra sida finns två mindre rektangulära fönster. Enligt 
Royne Norrman var glaset i dessa förstört och omöjligt att se igenom. 
Troligen har fönsterrutorna inte skyddats vid en tidigare restaurering, enligt 
Norrman såg det ut som om de hade blästrats. Royne Norrman har bytt ut 
glaset i dessa fönster till äldre valsat glas som han haft på lager i sin verkstad.  
 

Fönster på södra långhusfasaden  
Eftersom färgskikten var väldigt krackelerade har de till stor del skrapats 
bort. Lagren satt löst. Enligt Royne Norrman fanns det enbart några få 
färglager på bågarna, eftersom de var så pass krackelerade var det svårt att 
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avgöra hur många. De bevarade lagren var samtliga grå enligt Royne, den 
gulaktiga underliggande kulör som syntes när fönstren satt på plats i kyrkan 
menade Royne var en grå kulör som gulnat. Både yttersida och insida av 
bågarna hade samma kulör. 

På en av de övre rundbågiga bågarna som suttit skyddad fanns rester kvar av 
den ursprungliga grå kulören, den var flera nyanser mörkare än den som 
syntes längre ned på bågarna. Den kulör vi valt att måla bågarna med nu är 
inte riktigt lika mörk, men går åt det hållet.  

Inga årtal eller stämplar har hittats, Royne har dock stämplat bågarna med ny 
märkning för att veta vilken båge som ska sitta i vilket fönster. 

Bågarna var i väldigt bra skick och inga lagningar har behövt göras.  

Bågarna har slipats och sedan oljats med Jupex träolja. Kittfalsen har först 
grundats med linoljefärg och sedan har sättkitt och glasrutor återsatts samt 
falskitt. Kittet som använts är linoljekitt, Danalim.  

Fönsterbågarna har stått och torkat ca 3 veckor innan grund-, mellan- och 
färdigstrykning genomförts. Bågarnas sidokanter har enbart grundats, dessa 
var inte målade sedan tidigare. Viss slipning och spackling med linoljekitt av 
mindre sprickor har utförts efter grundningen. Grundfärgen späddes med 
35% alifatnafta och 5% balsamterpentin, mellanstrykningen 15% alifatnafta 
och 5% balsamterpenting, slutstrykningen gjordes oförtunnad. 

42 st glasrutor var trasiga, 35 st på bågarnas undre delar och 7 st på de övre 
rundbågiga delarna. Royne har bytt ut dessa till valsat glas.  

 
Bågar från södra fasadsidan på Royne Norrmans verkstad i Nälden. Här ser man att de 
stora bågarna i fönstren är i ett stycke. 
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Exempel på skruv där spröjsen korsar varandra. 

 
Fönsterbågar är färdigmålade, södra fasadsidan på långhuset. 

Fönster på östra och norra långhusfasaden 
Fönstren på östra fasaden har renoverats på verkstad medan fönstren mot 

norr renoverades på plats från ställningen. 

Färglagren på fönstren mot öster var väldigt krackelerade och de har i 

princip skrapats trärena, de har fått nya kittfalser och har sedan målats tre 

varv med linoljefärg lika fönster mot söder. 
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Färglagren på fönstren mot norr var i ganska gott skick, här har endast lösa 

färglager skrapats bort, på så vis har äldre färglager bevarats. 

Kittkomplettering har behövts där befintliga kittfalser var trasiga. Ca 15 

rutor var trasiga, nya rutor ska ha bytts till valsat glas. Sedan målning med 

linoljefärg, tre varv lika övriga fönsterbågar.  

 
Fönster på långhusets östra fasadsida, åtgärder är utförda. 

Fönsterbåge på långhusets norra fasadsida. Fönsterbågarna har här målats på plats, skarvar 

mellan fönsterbåge och karm har blivit igenmålade. 
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Solbänkar  
Solbänkarna är av plåt och målade i en grå kulör. De är troligen tillkomna 
under 1950-talets restaurering. Vad för slags solbänkar som fanns tidigare är 
oklart. Ibland finns spår kvar av äldre material under de nuvarande.  

Solbänkarna har skrapats och målats. 

Målningssystem: Linoljefärg, fabrikat - Engwall och Claesson. 
 
Vald kulör NCS S 6000 N 

Befintligt utseende och skador 
De befintliga färglagren var nedmattade och slitna.  
 

 
Solbänk, före åtgärd fasad mot söder 

 

 
Detalj av solbänk, fasad mot söder, färglagren är slitna. 
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Kulör 
Vi förutsatte att solbänkarna sedan tidigare var målade i linoljefärg och 
jämförde därmed befintlig kulör med färgprov från linoljefärgslikaren. Det 
färgprov som bäst överensstämde var Grön umbra+bensvart 2A – 786+98. 
(NCS S 6000 N). Befintligt färglager fuktades något inför jämförelsen. 

Genomförda åtgärder 
Solbänkarna har skrapats rena från lösa färglager, de har sedan målats med 
linoljefärg i tre lager, spädning lika övrig linoljefärgsmålning.  
 

 
Solbänk och fönsterbågar är färdigmålade. 

 

Restaurering av entréportar 
In till kyrkan finns fyra entréportar. I väster finns huvudentrén i tornet, i 
norr och söder finns vardera en entré på långhusets långsidor och slutligen 
en entré mitt på den östra kortsidan av långhuset. Troligen är portarna 
ursprungliga. Det finns äldre bilder från tidigt 1900-tal på den västra porten, 
befintlig port överensstämmer väl med fotografierna. 
 
Dörrbladen har skrapats och målats. Trälagningar har utförts på portar mot 
väster, söder och öster.  
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Färgtyp. Linoljefärg, fabrikat - Engwall och Claesson. 
 
Vald kulör: NCS S 6010-G70 Y. 

Befintligt utseende och skador 
Portarna utgörs av pardörrar där vardera dörrblad är indelade i tre speglar. 
Utformningen är lika på alla dörrpar förutom på entréporten i tornet som 
har en något avvikande utformning vad gäller speglar och lister. Portarna på 
norra och södra långhusfasaden har inga handtag eller lås som syns utifrån.  

Samtliga portar var målade i samma gräsgröna kulör.  

Entréporten i tornet var i relativt gott skick. Främst hade färgskikten bleknat 
och mattats av. Till viss del hade färgskikten krackelerat.  

Färgskikten på södra långhusfasadens port hade krackelerat i stor 
omfattning. Här fanns även skador i själva speglarna. De mittersta hade 
spruckit, äldre lagningar syntes.  

Även den östra portens färgskikt hade krackelerat i stor omfattning. Flera av 
dörrspeglarna hade spruckit.  

Pardörren på den norra fasadsidan av långhuset var i bättre skick. 
Färgskikten var blekta och matta, men i övrigt relativt hela. Spår efter 
tidigare lagningar i en speglarna kunde skönjas under färglagren.  
 

 
Entréport mot väster, före åtgärder 
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Entréport långhusfasad mot söder, speglar har spruckit och färglagren släpper från 
underlaget. 

 

 
Krackelerade färglager på dörr på långhus, fasad mot söder. 
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Krackelerade färglager och skador i dörr, långhusfasad mot öst. 

 

 
Dörren mot norr var i relativt gott skick. 
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Kulör 
Befintliga kulörer jämfördes med färgprov från Riksantikvarieämbetets 
linoljefärgslikare. Den gröna kulör som samtliga portar hade var ljus och 
relativt blekt. Därför jämfördes färgproven med den mörkare gröna kulör 
som fanns bevarad på vissa partier dit solljuset inte hade nått. Inget 
färgprov/pigment i linoljefärgslikaren överensstämde med denna gröna 
kulör. Därför jämfördes den befintliga kulören även med NCS S 
färgprovskarta. Utifrån denna fick vi fram koden NCS S 6010-G70 Y. 

Royne Norrman från Fönster- och måleriteknik i Jämtland AB beställde 
uppstrykningsprov utifrån denna kulör. Detta jämfördes på plats mot en 
fuktad yta på den norra porten som varit mest skyddad för väder, ljus och 
vind. Kulören överensstämde inte helt men låg väldigt nära. Vi beslöt att gå 
vidare med denna. 
 

 
Uppstrykningsprov NCS S 6010-G70 Y jämförs med fuktad äldre kulör.  

Genomförda åtgärder 
Portarna mot väster, söder och öster har skrapats i princip trärena. 

Färgskikten var dåliga. Enligt Royne Norrman var det inte särskilt många 

färglager på portarna, samtliga var gröna. Möjligen har portarna enbart blivit 

målade ett par tre gånger sedan kyrkan uppfördes eller så har man skrapat 

dem trärena vid ett tidigare tillfälle.  
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De speglar som varit trasiga har lagats med furuvirke. I de genomgående 

sprickorna har två bitar satts in och limmats ihop, för övrigt är de inte fästa i 

spegeln eftersom lagningen ska ha chans att svälla och krympa med årstids- 

och väderväxlingar.  

 
Lagning av den västra entréporten. 

 
Lagningen är genomgående och gjord av furu. 
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Portarna har sedan grundmålats med linoljefärg spädd med 5% 

balsamterpentin och 30% alifatnafta, mellanstrukits med linolja spädd med 

5% balsamterpenting och 15% alifatnafta och färdigstrukits med oförtunnad 

linoljefärg. För att speglar och ram ska kunna röra sig har strykningarna 

gjorts färre och tunnare i mötet mellan spegel och ram.  

 

 
Entréport mot öster, åtgärder är utförda. 

Ljudluckor 
Kyrktornet har ljudluckor åt samtliga väderstreck. Varje tornfasad har två 
par, de är långsmala och rundbågiga upptill.  
 
Ljudluckorna har skrapats och målats. 
 
Färgtyp: Linoljefärg, fabrikat - Engwall och Claesson. 
 
Vald kulör: NCS S 6010-G70 Y 
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Ljudluckor mot väst, före åtgärder. 

Befintligt utseende och skador 
Ljudluckorna består av liggande släta brädor med profilerad kant. Färglagren 
var krackelerade och fläckiga, kulören varierade mellan ljusare grönt mot 
mörkare.  
 

 
Färglagren hade krackelerat. 
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Kulör 
Befintliga kulörer undersöktes med hjälp av linoljefärgslikaren. Även i det 
här fallet var det svårt att hitta ett färgprov som kunde ge vägledning till 
vilka pigment som kan ha använts vid tidigare målning. Ett färgprov med 
Kromoxidgrönt 1 D-811 överensstämde någorlunda men inte helt.  

Ljudluckorna och entréportarnas kulörer låg nära varandra och kan troligen 
tidigare ha blivit målade samtidigt och i samma kulör. Eftersom vi hade svårt 
att avgöra vilket pigment som kan ha använts till ljudluckorna tog vi beslut 
om att ljudluckorna skulle målas i samma kulör som entréportarna – NCS S 
6010-G70 Y 

Genomförda åtgärder 
Färgskikten på ljudluckorna var dåliga och de har i princip skrapats trärena. 
De har sedan oljats och strukits tre varv med linolja, spädning i likhet med 
övrig målning. 

 

Räcken vid ljudluckor 
Framför ljudluckorna sitter smäckra räcken i järn, dessa har skrapats och 
målats. 
 
Målningssystem: Linoljefärg, Engwall och Claesson samt rostskyddsfärg. 
 
Vald kulör: NCS S 6000 N. 

Befintligt utseende och skador samt kulör 
Räckena var relativt rostiga. Det såg ut som om de senast varit målade i en 
grön kulör som låg relativt nära linoljefärglikarens Ljusocker 1 D-92. Rosten 
gjorde det dock relativt svårt att bedöma kulören. När Royne Norrman 
skrapade på räckena framträdde en ljusare grå kulör undertill.  
 

 
Räckena framför ljudluckorna var rostiga. 
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Efter diskussion valde vi att gå vidare med den ljusgråa kulören, denna låg 
relativt nära linoljefärglikarens färgprov Grön umbra + bensvart 2 A – 
786+98 (NCS S 6000N), denna kulör användes vid målning. 

Genomförda åtgärder 
Befintliga lösa färglager har skrapats bort samt rost, detta har utförts med 
slipmaskin. Räckena har målats i tre omgångar med linoljefärg, spädning lika 
övrig linoljefärgsmålning. 

 
Räcket är målat, ljudluckan bakom har inte hunnit bli åtgärdad än på detta fotografi. 

Takfot 
I mötet mellan den murade tornkroppen och den karnisformade tornhuven 
sitter den profilerade takfoten i trä. Takfoten har skrapats ren från äldre 
färglager och målats med linoljefärg.  

Vald färgtyp: Linoljefärg, fabrikat - Engwall och Claesson. 

Vald kulör: NCS S 0603-Y20 R 

Befintligt utseende och skador 
Takfotsgesimsen är uppbyggd av flera delar, släta ytor bildar tillsammans 
med rundstav och hålkäl den profilerade formen. Takfoten kragar ut över 
tornets murliv.  
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Färglagren flagade i större skikt. Det yttersta färglagret var vitt, men ett 
undre skymtade fram och detta gick mot ljust grått. Om detta enbart har 
varit en grundfärg eller om takfoten vid något tillfälle målats grå är svårt att 
säga. Att det vita färglagret flagade i så stora bitar tydde på att det inte var 
målat med linoljefärg senaste gången. Putsentreprenören Berg och Brykt AB 
funderade över om det möjligen kunde vara målat med den silikatfärg som 
använts till tornets fasader vid en tidigare restaurering.  

Vi valde att gå vidare med samma nyans av vitt som valts till fasaderna: NCS 
S 0603-Y20 R. Befintligt vit kulör var liksom fasadkulören något ljusare, 
men eftersom vi beslutat att återgå till en mer gulvit nyans till de putsade 
fasaderna fick detta även gälla för takfotsgesimsen.  

Genomförda åtgärder 
Takfotsgesimsen har skrapats trären till 80%. Gråträ har slipats och sedan 
oljats. Målning har utförts med linoljefärg, tre strykningar. Spädning med 
alifatnafta och balsamterpentin har gjorts i likhet med övrig 
linoljefärgsmålning på trä. Kulör vit, NCS S 0603-Y20 R. 
 

 
Takfot, färdigmålad. 
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Arbeten på tornhuv och 
lanternin 
Målningsarbeten har utförts utanpå och inuti lanterninen. Lanterninens 
falsade golv i plåt har bytts ut mot nytt i koppar. Tornhuvens urtavlor har 
rengjorts och målats. De klotformade utsmyckningarna som sitter ovanför 
tornuren har lagats och målats. Täckningen över tornuren av kopparplåt var 
i dåligt skick och läckte, dessa partier har därför bytts ut.  

Befintligt utseende och skador 
Den åttkantiga lanterninen består utvändigt och invändigt av stående slät 
panel. Utsidan är målad i en vit kulör, insidan i en ljust grå. En rundbågig 
öppning finns i samtliga väderstreck, sidorna är dekorerade med kapitäl. Ett 
spensligt galler sitter i öppningarna. Lanterningolvet består av falsad 
galvaniserad plåt, innertaket består av släta brädor målade i en rödrosa ton. 
Här finns även en lucka som leder upp och in i själva tornspiran.  
 
Färgskikten på lanterninens utsida var partivis rätt så slitna, på sina håll lyste 
gråträ fram. Färgskikten på lanterninens insida var också slitna, under den 
yttre ljust grå kulören syntes en underliggande vit kulör. Färgskikten i 
lanternintaket var i bättre skick, men färgens nyans varierade mellan mer 
intensivt rött och rosa. Golvet var i dåligt skick och behövde bytas ut. 
 

 
Tornhuv före åtgärder, tornur är rostiga. 
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Golv av galvaniserad plåt i lanternin, före åtgärder 

 

 
Rödrosa tak i lanterninen. 
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Lanterninens utsida, färglager har flagnat. 

 
Flagnande färglager, lanterninens utsida. 
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Kulörer 
Kulörer i lanterninen har jämförts med färgprov från linoljefärglikaren. Den 
ljust grå kulören på lanterninens innerväggar stämde bäst överens med Grön 
umbra/Bensvart 7 A-786+98, (NCS S 6000 N). 

Kulören på utsidan hade samma vita nyans som fasaderna, eftersom vi valt 
en gulvitare kulör till de putsade fasaderna valde vi att även använda denna 
till lanterninens utsida - NCS S 0603-Y20 R. 

Genomförda åtgärder 
Vi beslöt att taket i lanterninen inte skulle målas om. Färgskikten var i 
relativt gott skick och sitter dessutom skyddade från sol och regn. 

Lanterninen har skrapats trären utanpå. Färglagren var mer eller mindre 
krackelerade. Gråträ har slipats rent och sedan oljats. Målning i tre lager med 
linoljefärg. Första strykningen har spätts med 35% alifatnafta och 5% 
balsamterpentin, andra strykningen har spätts med 15% alifatnafta och 5% 
balsamterpentin, sista strykningen har utförts oförtunnad.  

Färgskikten på lanterninens insida var i bättre skick, här har Royne Norrman 
från Fönster- och måleriteknik AB inte behövt skrapa trärent, endast lösa 
färglager har tagits bort. Färgkanter har slipats, trärena ytor har oljats. 
Målning med linoljefärg tre lager, spädning enligt ovan. Torktiden mellan 
strykningarna har generellt varit ca 2 dygn.  

Räcken har skrapats rena från rost och lösa färglager med slipmaskin och har 
sedan rostskyddsmålats och sedan strukits tre omgångar med linoljefärg. 
 

 
Målningsarbeten färdiga. 
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Väggar är nymålade, taket bedömde vi ej behöva målas. 

 

 

Falsat golv av plåt i lanternin 
Det befintliga golvet bestående av galvaniserad plåt hade bristfälliga falser 
som var tätade med fogmassa. I Byggkultur Mittkonsults bygg- och 
målningsbeskrivning som låg till grund för länsstyrelsens beslut hade 
föreslagits att golvtäckningen skulle bytas ut mot zink, fabrikat Rhein-zink, 
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men på plats föreslog Esbjörn Toresson istället koppar. Eftersom koppar 
har lång hållbarhet och inte rostar beslöt vi att byta material. 

 
Golv i lanternin är klart, täckningen avviker något från det äldre utförandet. Foto Jon-Erik 
Hedman. 

Plåt ovanför tornur, urtavlor 
och klotformade ornament 
Det finns två tornur och två blindfönster uppe vid tornhuven. Ovanför uren 
och blindfönstren sitter klotformade ornament i trä. Ornamenten har en 
mindre hätta av plåt på toppen och runt basen. Ornamenten var spikade och 
skruvade fast i plåten över tornur och blindfönster.  

Befintligt utseende och skador 
Urtavlorna av plåt hade kraftiga rostangrepp, detaljer utförda i trä hade slitna 
och flagnande färglager. Trädelar vid blindfönstret mot öster var något 
skadade.  
De klotformade ornamenten var i relativt dåligt skick. Träet hade djupa 
sprickor och äldre färgskikt var mycket vittrade. På det norra ornamentet 
fanns en kopparaktig färg kvar, denna kunde även ses på det västra. Här 
fanns även spår av en gul kulör. I handlingarna som låg till grund för beslut 
hade David Pettersson föreslagit att nya ornament skulle tillverkas. På plats 
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diskuterades frågan och vi kom överens om att man i första hand skulle 
försöka bevara de gamla befintliga.  
 

 
Tornur med ornament, före åtgärder 

 

 
Blindfönster, före åtgärder. 
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Ornament ovan tornur, före åtgärder. 

 

 
Flagnande färglager, sprucket trä på ornament ovan tornur. 

Plåtavtäckningen ovan tornur och blindfönster var relativt utsatt. Här fanns 
skador och läckage. Beslut togs om att plåten skulle bytas ut och läggas i 
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princip lika befintlig, vissa lösningar skulle dock göras annorlunda. För att 
undvika att göra hål för fästning av de klotformade ornamenten bestämdes 
att en fals skulle göras mitt över kuporna i vilken ornamenten istället kunde 
fästas i.  
 

 
Plåttäckningen ovan tornur och blindfönster läckte in vatten och behövde bytas ut, bilden 
visar utförande före åtgärder är utförda. 

Kulörer 
Urtavla och trädelar kring urtavlan var målade i en vit kulör. 
Kulören till ornamenten diskuterades i flera omgångar. Förgyllning 
diskuterades först, men förslaget lades åt sidan av ekonomiska skäl. 
Eftersom det fanns rester av en ockragul kulör på ett av ornamenten beslöt 
vi att gå vidare med detta. Färgprov från linoljefärglikaren användes för att 
hitta en överensstämmande kulör. Detta visade sig relativt svårt, men vi kom 
fram till att Järnoxidgult 2 A- 920 skulle vara den gula nyans som skulle 
passa. Denna var relativt mörk, men hade ändå en lyster och mustighet i sig 
och skulle troligen kontrastera fint mot bakomliggande koppartäckning.  

Jamtlis fotoarkiv för kyrkor genomsöktes för att möjligen kunna hitta en 
ledtråd om hur de ursprungligen sett ut. Några fotografier från tidigt 1900-
tal fanns. Här kunde man se att ornamenten kontrasterade klart och tydligt 
mot bakomliggande takmaterial, möjligen var de förgyllda, men utifrån ett 
svart och vitt fotografi är ju detta svårt att avgöra.  

Efter lite betänketid kändes beslutet om att välja en gul kulör dock inte helt 
rätt. Valet av järnoxidgult var delvis taget ur luften då vi inte kunde veta om 
den gula färg vi hittat enbart varit en grundfärg till en tidigare förgyllning. 
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Eftersom det ändå fanns mest rester av den kopparfärgade kulören tog vi 
upp denna till diskussion igen. Målerikonservator Anders Persson 
konsulterades och han gjorde bedömningen att den kopparfärgade kulören 
troligen var en lack med ”kopparpigment”. Efter samråd med församlingen 
beslöt vi att gå vidare med denna.  

Blindfönster 

Blindfönstren var färgsatta med vitt och grönt. Den gröna kulören låg nära 

den som ljudluckor och entréportar hade. Därmed valde vi samma kulör till 

blindfönstren NCS S 6010-G70 Y.  

Genomförda åtgärder 
Urtavlorna har stålborstats rena, de har grundats med Isotrol rostskydd och 
strukits med linoljefärg, Engwall och Claesson två strykningar, vit kulör.  

Trädelar vid tornur har skrapats, oljats och målats lika övriga trädetaljer. 
Linoljefärg, vit kulör.  

Skadade delar vid blindfönstren har lagats lika befintligt utseende. Ett av 
fönstren var i sämre skick och byttes ut till ett av de fönster som stod 
förvarat i tornet, det trasiga fönstret lämnades i tornet. Blindfönstren har 
skrapats, slipats och oljats. Målning med linoljefärg, tre strykningar vit och 
grön kulör NCS S 2502 Y. 
 

 
Ny kopparplåtstäckning och nymålad urtavla. 
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Blindfönster, målningsarbeten är klara, några plåtarbeten återstår 

Royne Norrman från Fönster och måleriteknik i Jämtland AB har lagat och 
målat de klotformade ornamenten. Träet var relativt sprucket och Norrman 
har fått limma fast vissa delar. Ojämna partier har spacklats jämna med 
linoljekitt. Ornamenten har sedan målats fem strykningar med kopparlacken. 
Kopparlacken var av fabrikat Teknos, namnet var Futura 90. Torkade och 
klara har de åter monteras ovan tornuren.  
 

 
Ornament har lagats och målats. 
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Kopparplåttäckningen ovanför tornuren har bytts ut till ny. Det nya 
utförandet är till stor del lika det äldre. En fals har lagts ovanpå i vilken de 
klotformade ornamenten kan fästas. Längst ut mot kanten har ett mindre 
uppvik av plåten utförts. Plåt som använts är glödgad kopparplåt.  
 

 
Tornur, åtgärder är utförda, ornamentet har ännu inte monterats. 

Trälagningar i tornhuv 
Delar av takkonstruktionen i tornhuven visade sig ha rötskador, vatten hade 

kommit in i anslutning till de klotformade utsmyckningarna. Skadorna fanns 

därför främst precis bakom tornur och blindfönster, dock endast mot väst 

och mot öst.  

Befintligt utseende och skador 
Uppe i tornets takstolskonstruktion vid den svängda takhuven finns 
karnisformade takreglar som bl.a. består av två ihopspikade ramsågade ca 5 
cm tjocka plankor. Dessa har täljts till en karnisform och är intappade i 
golvbjälkarna på detta våningsplan. På grund av läckage har det uppstått 
rötskador i den västra och östra regeln. Dessa reglar sitter dels rakt under det 
västra klockuret och dels under det östra blindfönstret. Mot väster, var det 
den norra plankan som har rötskador längst ned och mot öster var det också 
den norra samt delar av bjälken som den är intappad i.  

Ett åtgärdsförslag hade tagits fram av timmerman Stig Nilsson. Förslaget 
diskuterades på plats med Rötvikens bygg som skulle utföra arbetet och 
några justeringar gjordes. Mot väster bestämde vi att en större del av den 
norra regeln skulle bytas ut och mot öster skulle den norra regeln bytas ut 
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och möjligen ytterligare delar som verkade rötskadade. På plats blev det 
tydligt att vatten bl.a. runnit in från det parti vid klockuret/blindfönstret där 
det klotformade ornamentet suttit.  

Enligt Stig Nilsson består takstolskonstruktionen av både furu och gran. 
 

 
Takregel inne i tornhuv, mot väster, före åtgärder. 

Genomförda åtgärder 
Tore Sandberg från Rötvikens bygg har utfört timmerlagningarna i tornet. 
De delar som var rötskadade har huggits bort. Nya reglar, med karnisform, 
har tagits fram. Kanterna är huggna, sidorna har en sågad yta, lika de 
ursprungliga delarna. Den norra regeln mot väster har bytts ut helt, den har 
sedan tappats i bjälken under, rötskadade delar av bjälken har huggits bort 
och ny del har skarvats dit. Den nya regeln har tappats ner i denna. Den 
nedre delen av den södra regeln har huggits bort och skarvats med nytt trä 
samt blivit tappad ner i bjälken. Reglarna har spikats fast med handsmidd 
spik. 

Mot öster har både den norra och södra regeln bytts ut. Nytt virke har tagits 
av furu. 
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Nytt virke har passats in och spikats med handsmidd spik, takfall mot väster. 

Omläggning av kopparplåt 
på tornspira 
I samband med att arbetena med tornhuv och lanternin utfördes 
undersöktes tornspiran och man fann att befintlig koppartäckning var i 
dåligt skick. Träkonstruktionen under hade blivit rötskadad på grund av 
läckage.  
 
Den äldre koppartäckningen har dokumenterats och ny omläggning har 
utförts. Denna åtgärd var ej inräknad i den ursprungliga entreprenaden utan 
blev därmed en tillkommande åtgärd.  

Koppartäckningen ska enligt uppgift ur Byggkultur Mittkonsults 
åtgärdsprogram tillkommit 1913. 

Befintligt utseende och skador 
Tornspiran på Laxsjö kyrka är åttkantig. Fyra sidor av spirans bas dekoreras 
av triangelformade kupor av trä. Själva koppartäckningen bestod av ett 
lappverk av bitar med varierande storlekar. Det var särskilt kring spirans bas 
som ett flertal mindre bitar sammanfogats utan något givet mönster. Längre 
upp på spiran hade man använt ovanligt stora plåtformat i både kvadratisk 
och rektangulär form.  
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Falserna bestod till viss del av liggande enkelfalser med ”dubbelt omvik”, 
utöver detta hade man använt sig av brottfals och rörfals, dessa var 
enkelfalsade. Plåttjockleken var ca 0,5-0,6 mm. Kopparplåten bestod av 
glödgad plåt. Flera äldre lagningar fanns, mindre utskurna kopparbitar hade 
spikats fast kring hål i plåtarna. Plåten låg direkt mot takrotet, ingen papp låg 
mellan. En åskledare var monterad rakt igenom plåten med genomgående 
spik/skruv. 
 

 
Takfall mot sydväst, den äldre plåttäckningen, bilden visar hur mindre bitar passats ihop. 
Bilden visar även att falserna är liggande, förutom falsen som avdelar de olika takfallen och 
på trekantens nock. Se pilar. 

 
Skadorna i plåten utgjordes av brustna falser, sprickor på släta plåtytor, 
spikhål och spikar genom plåten. Plåten satt löst och det visade sig att i 
princip samtliga falsklamrar hade gått sönder under årens lopp och på så vis 
släppt från underlaget.  
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Bilden visar övergångne mellan tornhuv och tornspira. 

 

 
Takfall mot norr, äldre plåttäckningen före åtgärder. 
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Den äldre koppartäckningen var lappad med mindre bitar som spikats fast. 

 

 
Koppartäckningen var partivis trasig, här syns en äldre lagning, foto Esbjörn Toresson. 
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Lagningar av trasig fals, foto Esbjörn Toresson. 

Olika förslag till åtgärder diskuterades, bl.a. att täta spikhålen i plåten med 
farmarskruv. Eftersom plåtens skick var dåligt, togs beslut om att byta ut 
den mot en ny täckning. Det ansågs inte rimligt att behålla den för en 
kortare tid för att sedan behöva lägga ny inom några år. Den äldre plåten satt 
inte ordentligt mot underlaget och det fanns risk för att vindkrafter skulle 
sätta plåten i rörelse och orsaka ytterligare sprickor, spikhålen var i sin tur en 
källa till läckage.  

Ett förslag till ny täckning togs i samråd med Esbjörn Toresson från 
Toressons plåtslageri AB, David Pettersson på Byggkultur Mittkonsult AB 
och antikvarisk medverkande. Det slutliga förslaget sattes samman av 
Byggkultur Mittkonsult AB, David Pettersson i en plåtbeskrivning daterad 
2013-07-01. Kontakt togs med Olle Hörfors på länsstyrelsen. 

Att lägga en ny plåttäckning lika den äldre befintliga var inte aktuellt. De 
stora plåtformaten och det lapptäcksaktiga utförandet var enligt Toresson 
inget fackmannamässigt utfört arbete. För att ändå fånga upp den karaktär 
som täckningen hade beslöt vi att formatet på plåtarna skulle vara 
horisontellt liggande, falserna skulle också vara liggande för att själva 
takytorna fortsatt skulle vara släta. Plåtformat som valdes var 560x860 mm. 
för de största delarna som skulle täcka spirans bredare bas. Falserna skulle 
vara liggande dubbelfalser, stående falser skulle användas vid nock och 
gavlar. (mellan de olika takfallen) Plåten skulle vara av glödgad kopparplåt. 
För att få ett jämt underlag förslogs i den framtagna beskrivningen att en 
träfiberskiva skulle läggas mellan plåt och rote, samt att en papp skulle läggas 
mellan plåten och skivan. 
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Genomförda åtgärder 
Innan den äldre plåttäckningen revs bort dokumenterades den i foto, mättes 
upp och ritades in på skiss. (se bilaga) 

När plåten revs bort från spiran kunde man komma åt underlagstaket och 
åtgärda de delar som var rötskadade. Det visade sig att de trekantiga kuporna 
var i dåligt skick. Träet hade sett bra ut på ytan men när man stack kniven i 
försvann hela bladet. Kärnan var helt uppruttnad. Även fyrkantsvirke med 
huggna ytor var i dåligt skick inuti spiran. En del rotebrädor var också i 
dåligt skick och behövde bytas ut. Rotebrädorna bestod av spontat stående 
virke som hade en hyvlad yta utåt och en sågad yta inåt spiran. 
 

 
Bilden visar det spontade och stående virket som utgör takrotet på tornspiran. 

Virket i takkonstruktionen i spiran bestod av gran.  

Arbetet med trälagningarna i tornspiran utfördes av Eivind Haugen, 
Rötvikens bygg. De delar av de trekantiga kuporna som var i dåligt skick har 
lagats med nytt virke. Delar av fyrkantsvirke inuti spiran fick skarvas med 
nytt virke. Dåliga rotebrädor byttes ut till nya maskinhyvlade. Eivind Haugen 
valde att ta nytt virke av kärnfuru, trots att de äldre brädorna var av gran. 
Han menade att furu var mer rötbeständigt. De delar som bytts ut till nytt 
har markerats så att det i efterhand ska gå att se vilket som är utbytt. På 
någon av de äldre rotebrädorna hittade Eivind Haugen inskriptionen 1881, 
det år som kyrkan uppfördes. Esbjörn Toresson hittade även senare en 
inskription med året 1910, möjligen är koppartäckningen från denna tid, 
även om arkivuppgifter nämner året 1913. 
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När trälagningarna var klara kunde plåttäckningen påbörjas. Toressons 
plåtslageri AB började med basen. Enligt det framtagna förslaget från 2013-
07-01 skulle en träfiberskiva läggas ovanpå rotet för att få ett jämnt underlag 
för täckningen. Takrotet bedömdes vara så slätt så att denna skiva inte 
behövdes. Takpappen lades dock över rotet och spikades med kopparspik. 
Pappen fungerade som väderskydd under byggtiden, men ska även skydda 
mot kondens i framtiden. Kopparplåten som Toressons plåtslageri AB 
använt ska enligt uppgift ha varit 0,7 mm. tjock.  

Täckningen av spirans bas har varit relativt komplicerad, plåtbitarna har fått 
mätas upp och klippas till på verkstad, vissa bitar har även falsats ihop innan 
de fraktats till kyrkan. Dubbelfalsmaskin har inte fått användas eftersom den 
kan ge märken på plåtarna. Enligt Esbjörn Toresson har mycket av arbetet 
skett på verkstaden, men själva falsningen för hand av dubbelfalserna har till 
största del utförts uppe på ställningarna. Falsklamrar har satts efter behov, i 
snitt har man satt ca fyra stycken per kvadratmeter. Falsklamrarna består av 
halvhård kopparplåt som skruvats fast i takrotet. Falsolja har använts till 
samtliga falser, olja som träckt ut och runnit ut på plåtarna har tvättats av 
med trasa och ljummet vatten och diskmedlet YES.  
 

 
Ny täckning på tornspira, falserna har återigen gjorts liggande på de släta branta takfallen, 
stående falser avdelar de olika takfallen 
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Täckning av tornspirans bas, takfall mot nordväst. Läggningen har blivit mer enhetlig än det 
äldre utförandet. 

 

 
 
På spirans topp finns en äldre avslutning på vilken sedan kyrkans kors med 
korsglob sitter. Denna del var i relativt gott skick och har behållits. Den nya 
koppartäckningen har dockats mot den äldre och har falsats ihop med 
denna. Den äldre avslutningen var spikad fast med spik, dessa höll på att 
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lossna. Enligt Esbjörn Toresson skulle de behöva löda kanterna för att få 
den tät, det andra alternativet var att skruva fast plåtbitarna med rostfri 
skruv. Det andra alternativet valdes.  
 

 
Tornspirans översta del bedömdes vara i ok skick, så denna behölls. Ny plåt falsas ihop med 
den äldre. 

Kors på tornspira 
Korset uppe på tornspiran var i relativt dåligt skick och har därför 
restaurerats i samband med övriga arbeten. Åtgärderna har utförts av 
Målerikonservator Anders Persson och Lisa Peckos, Dalarna. 

Befintligt utseende och skador 
Korset och globen är tillverkade av koppar. Det är sammansatt av olika delar 
som falsats ihop. Förgyllningen var sliten och det fanns korrosionsskador, på 
vissa partier saknades förgyllningen helt.  

Genomförda åtgärder 
Innan arbetet med förgyllning kunde påbörjas har skadade delar/sprickor 
lötts igen. 

Korset har sedan tvättats med ammoniakvatten och alla ytor har slipats. 
Därefter har korset strukits två omgångar med oljeblymönja från Introteknik 
AB. Blymönjan ska skydda mot rost. Målning har sedan skett med Engwall 
och Claessons linoljefärg, kulör guldockra. Före förgyllning har en 
anläggningsolja (Le Franc) strukits på korset, efter 12 timmar har sedan 
förgyllningen kunnat påbörjas. Två lager av förgyllning med blad av 23/24 
karats guld har lagts på, däremellan ströks korset ytterligare en gång med 
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anläggningsoljan. Första lagret med förgyllningen fick torka innan andra 
lagret lades på.  
 

 
Kors på tornspira före åtgärder, förgyllningen är sliten. Foto Esbjörn Toresson. 

 

 
Korset har slipats och sedan strukits med blymönja. 
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Korset är färdigförgyllt, det betraktas av Esbjörn Toresson. 

Kyrkans åskledare har varit monterad på korset, fästena var fastsatta med 
spik genom korsets plåt. För att minska risken för läckage har nya fästen 
tillverkats som är fastsatta runt korset utan att man har behövt göra hål i det. 
Fästena har förgyllts så att de ska smälta in mot själva korset. Äldre hål har 
lötts igen. 

Kors på långhusets östra 
gavel 
På långhusets östra gavel satt före restaureringen ett kors av svartplåt. Under 
restaureringen visade det sig att detta var i dåligt skick. Ett nytt kors har 
därför tillverkats. 

 
Det äldre korset på långhusets östra gavelfasad har plockats ned, det hade  
omfattande rostskador. 
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Befintligt utseende och skador 
Korset var tillverkat av svartplåt, de olika plåtdelarna var ihopsatta med 
rörfals. De rundade delarna på korsarmarna var fästa med nitar i korsets 
stomme. Korset var i dåligt skick, den övre delen hade helt rostat sönder och 
lossnat. Vid ett tidigare tillfälle hade man försökt laga den med metalltråd. På 
övriga ytor fanns rosthål. En kopparfärgad kulör täckte delar av korset, det 
fanns inga rester av någon förgyllning, vilket bekräftades av konservator Lisa 
Peckos. Kopparkulören var lik den vi funnit på de klotformade ornamenten 
på tornhuven.  

Genomförda åtgärder 
Det nya korset har tillverkats av Toressons plåtslageri AB. Korset 
tillverkades av koppar, tjocklek 1 mm. Först var det tal om att man skulle 
sätta en rostfri inre stödplåt i konstruktionen, men kopparplåten var 
tillräckligt styv så detta behövdes inte. Konstruktionen har falsats ihop. De 
rundade delarna som avslutar korsarmarna och korsets topp har nitats fast.  

Korset har återmonterats på den östra gaveln. Korset har en öppen 
konstruktion eftersom den är monterad över en ventilationsöppning.  

Det äldre korset ska sparas i församlingens förvar. 

Valet av kopparplåt föregicks av en diskussion. Enligt Esbjörn Toresson är 
svartplåt rostbenäget, koppar har längre hållbarhet. Eftersom befintligt kors 
var av svartplåt men målat i en kopparkulör beslöt vi att valet av koppar 
kunde godtas.  
 

 
Det nya korset är färdigt, det visas upp av Esbjörn Toresson. 
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Detaljbild av korsets bas. 

Konservering av 
inskriptionstavla 
Inskriptionstavlan ovanför huvudentrén i tornet hade slitna färglager. Tavlan 
har restaurerats av målerikonservator Anders Persson och Lisa Peckos, 
Målerikonservator Dalarna.  

 
Inskriptionstavla före åtgärder 
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Befintligt utseende och skador 
Inskriptionstavlan består av en gjutjärnsplatta med profilerad ramlist, 
bokstäverna är förhöjda i relief. Tavlan hade en ljusblå bakgrundskulör av 
alkydoljefärg, ramlisten och bokstäverna var målade i grönt. Färglagren var 
slitna och blekta, det fanns även rostskador.  

Målerikonservator Lisa Peckos undersökte tavlan. När hon skrapade på 
färglagren visade det sig att bokstäverna tidigare varit förgyllda och att 
bakgrundsfärgen tidigare varit svart.  

Detta bekräftas av ett fotografi från 1921 som hittades i Jamtlis bildarkiv, på 
detta kunde man tydligt se att bakgrundsfärgen var väldigt mörk samt att 
bokstäverna var väldigt ljusa mot bakgrunden.  

 
Foto från 1921, fotograf Nils Svensson från Laxviken. 

Vid skrapningen framkom att bakgrundsfärgen underst var struken med en 
rödaktig blymönja ovan denna fanns det svarta färglagret som var relativt 
tunt, och överst på detta fanns den befintliga ljusblå kulören. Den ljusblå 
färgen var enligt Anders Persson en alkydoljefärg, troligtvis från 1950/1960 
talens restaureringar. Denna hade blekts ur relativt mycket.  

Bokstäverna som idag tenderade att ha en brungrön kulör visade sig aldrig 
ha varit målade. Den brungröna kulören, var troligen resultatet av en olja 
som använts vid någon restaurering, för att bättra på lystern i tavlan. Oljan 
hade åldrats och bildat det som nu såg ut som den brungröna kulören. När 
Lisa Peckos skrapade på detta oljelager framträdde den underliggande 
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förgyllningen tydligt. Till slipning använde Lisa Peckos stålborste och 
slipklossar.  

Utifrån den nya information vi fått om inskriptionstavlan diskuterade vi 
vilka kulörer den borde få. Vi kom överens om att det ur ett antikvariskt 
perspektiv var godtagbart att återgå till förgyllda bokstäver samt svart 
bakgrund. Den befintliga färgsättningen hade dock troligen funnits på tavlan 
i ca 60 år, den äldre förgyllningen med svart bakgrund ungefär lika länge 
innan den målades över.    

Att låta förgylla bokstäverna var dock även en kostnadsfråga som 
diskuterades med församlingen. De beslutade i detta skede att tacka nej till 
en förgyllning. Av denna anledning beslöt vi at låta måla bakgrunden i svart 
och bokstäverna i guldockra. På detta sätt har man förberett en förgyllning i 
framtiden.  

Genomförda åtgärder 
Tavlan har tvättats med ammoniakvatten, rostskadade partier har slipats med 
stålborste. För att rostskyddsbehandla tavlan har den strukits två varv med 
Introtekniks oljeblymönja. Bottenfärgen i svart har målats i två lager med 
Lasol linoljefärg, fabrikat Engwall och Claesson. Bokstäverna har målats i 
två lager med linoljefärg. 

 
Bokstäver och ram har grundmålats med oljeblymönja och linoljefärg, guldockra. 
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Inskriptionstavlan är klar, botten färg i svart och bokstäver i guldockra. Förgyllning uteblev 
men kan utföras i framtiden om församlingen önskar det. 

Bårhus 
Bårhuset har skrapats och målats, samt har växtlighet runtomkring röjts och 

byggnaden har höjts något från marken.  

Färgtyp: Linoljefärg, fabrikat - Engwall och Claesson. 

Vald kulör: NCS S 0603-Y20 R 

Befintligt utseende och skador 
Färgskikten på bårhuset flagnade partivis, särskilt omfattande ner mot 

sockeln, men även på övriga fasadpartier. Byggnaden var målad i en ljus vit 

kulör NCS S 0502-Y 50 R, knutar i en grå kulör NCS S 1505-G90 R. Under 

det yttersta färglagret skymtade två underliggande lager fram. Underst låg en 

beige kulör, ovanpå denna en grå kulör och ytterst den vita kulören. Vi fann 

även att det under hörnbrädorna fanns samma vita kulör som på fasaderna, 

möjligen var de grå hörnbrädorna ett senare tillkommet tillägg.  

Bårhuset har växtlighet tätt intill sig och det är troligen därför som 

färgskikten haft omfattande färgsläpp just här. Sockelbrädan nedtill på 

entréfasaden hade rötskador.  
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Byggnaden vilar både på en grund av huggen natursten och betongplintar, 

delar av naturstenssockeln har glidit in under byggnaden och det är troligen 

därför som man ersatt stenarna med betongplintar.  

För att få upp byggnaden från marken hade Byggkultur Mittkonsult AB i sitt 

åtgärdsprogram föreslagit att byggnaden skulle lyftas. 

 
Bårhuset före åtgärder har utförts. 

 
Fasaderna har i princip skrapats trärena. 
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Genomförda åtgärder 
En trälagning fick göras på entrésidan, här byttes den nedersta brädan ut i 

sin helhet. Träarbetena utfördes av Eivind Haugen. Golvet i bårhuset 

svankade, därav har en lös bärlina lagts under byggnaden som stöd. För att 

höja byggnaden har varje hörn höjts med två betongplattor. Buskage framför 

bårhuset har tagits bort. På sikt kan man göra en ordentlig satsning på 

bårhusets grund och återställa den stensockel som troligen varit den 

ursprungliga.  

Bårhusets fasader har skrapats och målats, fasaderna blev i princip trärena. 

För att bevara de underliggande färglagren beslöt vi att de äldre färglagren 

inte skulle skrapas bort på den yta där inskriptionstavlan sitter. 

(Inskriptionstavlan var nedplockad för konservering medan bårhuset 

målades.) Därför är nu dessa kulörer bevarade såsom en referensyta här. Vad 

gäller kulörerna beslöt vi att fasaderna skulle få samma vita kulör som 

kyrkan, denna kulör är något gulare än den befintliga vita yttersta kulören. 

Vald kulör blev därför NCS S 0603-Y20 R. Hörnbrädorna målades också 

gulvita, att dessa markerats med grått sågs som ett sent tillägg. Målning har 

skett i tre skikt, spädning med alifatnafta och terpentin lika övrig målning på 

trä.  

 
Bårhus, fasader och dörr är målade 
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Inskriptionstavla 
Inskriptionstavlan ovanför bårhusets port var i dåligt skick, tavlan har 
konserverats på plats. Konservering hade föreslagits i Byggkultur 
Mittkonsults AB:s åtgärdsprogram. Konservering innebär att målningsskikt 
behåller sin befintliga karaktär och att åldrandet och upplevelsen av tidens 
tand bevaras.  

 
Inskriptionstavla och överstycke före åtgärder är utförda. 

Befintligt utseende och skador 
Inskriptionstavlan ovan för bårhusets port är av trä och består av en slät yta 
med bibelspråk samt en profilerad ram med snäckformat överstycke.  
Bakgrundsfärgen var målad med linoljefärg, ljusblå kulör, bokstäverna var 
målade i svart och texten var skuggad med en grön kulör, linoljefärg.  

Skicket på tavlan var relativt dåligt, färglagren hade krackelerat och var till 
viss del borta. Där färgen helt släppt hade träet fransat upp sig.  

Troligen var befintliga färglager relativt gamla, möjligen från mitten av 1900-
talet. Åtgärderna diskuterades. För att kunna behålla den patina som 
inskriptionen fått genom åren valde vi att inte låta skrapa ner befintliga 
färglager. Istället beslöt vi att befintliga färglager skulle fästas och sedan 
skulle de ytor av själva texten som saknade färg retuscheras i. Ytor i 
bakgrundsfärgen som saknade färgskikt skulle ej retuscheras i, det viktigaste 
var att låta texten och figurerna åter framträda tydligt. Målet för 
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konserveringen var att tavlan skulle återfå sin karaktär och tydlighet, men 
samtidigt behålla sin patina och åldrande utseende.  
 

 
Färglagren var mycket slitna, text och figurer började försvinna. 

 

 

Genomförda åtgärder 
Samtliga färglager har fästs mot underlaget med lim. Efter fästningen 
rengjordes hela ytan med Triammoniumcitrat. De svarta bokstäverna och 
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figurerna retuscherades sedan med Schminkes hartsoljefärg. Hela tavlan har 
sedan strukits med rå kallpressad linolja spädd med balsamterpentin. 

I samband med att textfältet konserverades gjordes en färgundersökning av 
inskriptionstavlans omfattning och överstycke. Dessa delar var ej inräknade i 
entreprenaden, åtgärder diskuterades dock på plats. Färgskikten var liksom 
själva inskriptionstavlan i relativt dåligt skick, de flagade i stor omfattning. Vi 
funderade över om man skulle gå till väga lika som med inskriptionstavlan 
och fästa befintliga färglager och retuschera i fält som saknade färg eller om 
man skulle skrapa bort lös färg, spara referensytor av den äldre 
färgsättningen och sedan måla om på nytt. Beslut togs om att omfattningen 
och överstycket skulle konserveras i likhet med inskriptionstavlan. 
 

 
Inskriptionstavlan har konserverats, text och figurer har fyllts i med svart för att åter 
kontrastera mot bakgrunden. 

Omfattning och överstycke 
När konservator Anders Persson skulle påbörja konserveringen av 

omfattning och överstycke visade det sig att det fanns två färglager på 

överstycket. Det undre bestod av linoljefärg och det övre av alkydoljefärg. 

När Anders Persson försökte fästa alkydoljefärgen mot den underliggande 

linoljefärgen blev resultatet inte bra. Alkydoljefärgen är starkare än den 

underliggande linoljefärgen och drog på så vis loss linoljefärgen. Efter 

diskussion beslöt vi att det underliggande linoljefärgslagret skulle 

rekonstrueras. Kulörerna i det yttersta alkydoljefärgslagret hade 

dokumenterades av Lisa Peckos innan arbetena påbörjades. Detta hade 

troligen tillkommit under 1950- eller 1960-talet, denna färgsättning skilde sig 

inte särskilt mycket mot den underliggande i linoljefärg.  
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Genomförda åtgärder 
De äldre färglagren har tagits bort, gråträ har slipats och sedan har det undre 

linoljefärgslagret rekonstruerats med linoljefärg. Arbetet är dokumenterat i 

en separat konservatorsrapport. Där befintliga färglager satt hårt fick de sitta 

kvar som referensytor från den gamla färgsättningen.  

 
Överstycket är på plats efter rekonstruktionen av måleriet. 

Grindstolpar 

Befintligt utseende och skador 
Färglagren på grindstolparna var mycket slitna, granhäcken kring 

kyrkogården hade dessutom nästan vuxit över stolparna. Färglagren bestod 

av en plastfärg. 

Grindstolparna visade sig vara putsade med en KC-puts, eftersom de var 

helt täckta med denna gick det inte att avgöra om det fanns en äldre kalkputs 

under. Putsskikten var till skillnad från färglagren i bra skick, hörnet på den 

högra stolpen var dock skadat. Plåttäckningarna på ovansidan var till viss del 

trasiga, det fanns hål och falserna var enligt Esbjörn Toresson otäta. 

Församlingen önskade att byta ut båda två. Plåtavtäckningarna plockades av 

på plats och det visade sig att de var spikade i en underliggande bräda och ej 

fästa med fästklammer. Plåten var galvaniserad och hade på undersidan en 

stämpel där det stod ”Stockholms galvaniseringsfabrik”. Enligt Esbjörn Toresson 

trodde han att de var från 1960-talet. De hade stående falser på ovansidan 

och rester av en grå kulör kunde skönjas.  
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Stockholms galvaniseringsfabrik grundades 1895 och lades ner 1963, plåten 

är troligen tillkommen under detta tidsspann. Detta tyder dock på att den 

inte är ursprunglig eftersom grindstolparna uppfördes 1887 och fabriken 

grundades inte förrän 1895. 

 
Grindstolpe före åtgärder. 

 
Grindstolparna döljs nästan av granhäcken, före åtgärder. 
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Genomförda åtgärder 
Eftersom putsen var i gott skick har knappt några lagningar behövt göras. 

Det trasiga hörnet på högra stolpen har lagats med KC-bruk.  

Eftersom det visade sig att stolparna var putsade med KC-bruk, togs beslut 

om att använda sig av Keim silikatfärg till avfärgningen, istället för Kalkfärg 

Special som stod i Byggkulturs Bygg- och målningsbeskrivning. Kalkfärg 

skulle enligt David Pettersson inte sitta särskilt bra på KC-putsen. Utifrån 

förutsättningarna accepterade jag som antikvarie bytet från kalkfärg till 

silikatfärg. Avfärgning har skett med en första strykning med Granital grov 

och slutstrykning med Keim Soldalit. Kulör lika kyrkans fasader. 

Nya plåthuvar har tillverkats av Rukki Kultur och målats i grå kulör med 

Linoljefärg.  

 
Grindstolpar har rengjorts, äldre plåthuvar har tagits ned 

  
Plåthuvarna hade undertill en stämpel med ”Stockholms galvaniserings fabrik”. 
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Grindstolpar efter åtgärder är utförda, granhäcken har huggits bort i anslutning till 

stolparna. 
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