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Inledning
Brunflo kyrkliga församling hade under 2011 avsett att måla fasader och
delar av de yttre fönsterbågarna på Marieby kyrka. Länsstyrelsens
tillståndsbeslut för åtgärderna hade dnr 433-15443-09 och var daterat 2011-
01-27. Underlaget som beslutet grundade sig på var framtaget av Byggkultur
Mittkonsult AB, 2009-11-24. När arbetena påbörjades i juni 2011 upptäckte
man att både panel och stomme var röt- och svampangripen på tornets
norra fasad. Målningsentreprenaden avbröts därför och skadorna fick
utredas vidare. Nytt åtgärdsförslag togs fram och länsstyrelsen fattade ett
tilläggsbeslut för åtgärderna 2011-08-10 dnr 433-4559-11. Detta beslut
grundade sig på ytterligare handlingar från Byggkultur Mittkonsult AB,
daterade 2011-08-04.

Hösten 2011 genomfördes arbetet med att laga stommen på kyrktornets
norra fasad, ny panel fick tillverkas till stor del. Målningsarbeten utfördes
under sommaren 2012.

Antikvarisk medverkan och dokumentation har utförts av Sara Bäckman,
Veronica Trygg, Olof Edin, Clara Nyström och Julia Cronqvist, Jamtli.
Besöksprotokoll, fotografier, ritningar och andra handlingar som rör
upprustningen finns i länsmuseets arkiv.

Östersund den 22 februari 2013

Julia Cronqvist
Antikvarie
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Karta

Ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket. Ärende nr MS2006/02204
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Historik/Beskrivning
Marieby kyrka uppfördes 1888-1890 efter ritningar av arkitekt Carl Fredrik
Ekholm under ledning av byggmästare P.G. Edler i Lockne och är en god
representant för trägotiken. De ritningar som utfördes över kyrkan stämmer
väl överens med den idag befintliga kyrkobyggnaden. Kyrkan ligger i nord-
sydlig riktning med koret i söder, torn i norr och korsarmar i öster och
väster. Koret har en vidbyggd tresidig avslutning som täcks av ett polygonalt
valmat tak. Inom denna ryms sakristian som har en egen ingång. Långhuset
täcks av ett sadeltak av falsad svartmålad skivplåt med små trekantiga
takfönster. Takfallen är kraftigt utskjutande med formsågade taktassar.
Kyrkan hade tidigare en takbeläggning av takspån, tornet troligtvis
undantaget. Spånen av furu var strukna med någon typ av olja, de var inte
tjärade. 1910 diskuterades en ny takbeläggning av plåt eller tegel och 1911
fanns förslag på eternit eller skiffer. 1959 byttes slutligen spåntaket ut mot
falsat skivtäckt plåttak.

1988 utförs restaureringsarbeten på kyrkan avseende fasader, dörrar,
plåtavtäckningar och fönster. Bland annat bytte man ut panelen på de två
nedersta fälten på tornets norra fasad eftersom dessa var rötskadade.

Kyrkan står på en hög sockel av natursten och fasaderna har stående
dubbelfasad panel målad i en beige kulör med en profilerad midjebandslist.

Marieby kyrka efter
att samtliga åtgärder
blivit slutförda, fotot
är taget höst/vintern
2012
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De markerade hörnen ansluter till den profilerade taklisten och bildar ett
ramverk som kan liknas vid ett masverk i trä. Fasaden målades om 1931, på
1960-talet, 1976 och 1988. 1976 målades fasaden med alkydoljefärg och
1988 med linoljefärg. På 2000-talet bättringsmålades vissa partier på kyrkan
där färgen släppt. Kulör togs fram av målarmästare Per Halvarsson.

Långhuset har spetsbågiga breda fönster på båda sidor om korsarmarna, två
mot vapenhuset och ett mot koret. Fönsterfodret ligger an mot
midjebandslisten och under sitter konsoler som en del av fönstrets
inramning. Fönsterfodret har kapitäl som bär spetsbågen. Enluftsfönstren är
spröjsade och bågarna är målade i en röd kulör. Korsarmarnas fönster
liksom sakristians är smalare än långhusets med spetsbågig avslutning. Ovan
den östra och västra ingången i korsarmarna sitter ett åttkantigt fönster med
spröjsverk med ett stjärnformat fönsterfoder.

Tornets bärande stomme består dels av en fristående stolpkonstruktion inne
i tornbyggnaden som är förstärkt med krysstag i metall och dels av en
stolpkonstruktion med något mindre dimensioner. Utvändigt är den yttre
stolpkonstruktionen klädd med en dubbelfasad stående panel och interiört
med liggande panel som i senare tid blivit klädd med masonit på andra
våningen.

Tornet har tre markerade våningar med kopplade spetsbågiga fönster åt
öster och väster i vapenhuset och utrymmet ovanför. Över huvudentrén på
norra sidan finns ett åttasidigt fönster lika det på korsarmarna. Ljudluckorna
är kopplade med spetsbågig avslutning och finns i samtliga väderstreck.
Tornet kröns av en pyramidformad huv med lanternin med spetsig spira
krönt av ett kors. På tornhuven finns i samtliga väderstreck gavelförsedda
takkupor med fönster vilka kröns av ett kors. Tornhuv, lanternin och spira
är täckta med skivfalsad kopparplåt. Övergången mellan lanterninens tak
och spiran dekoreras med spetsiga gavlar av kopparplåt.

Över huvudentrén sitter liksom över sidoentréerna ett sadeltaksformat
skärmtak på konsoler. Skärmtaket täcker även ingången överljus. Mellan
fönstret och entrédörren är det målat MDCCCXC. (1890)

Kulturhistorisk värdering
Träkyrkan i Marieby från 1880-talets slut är en god representant för
trägotiken och har den ursprungliga karaktären väl bevarad i sin exteriör.
Kyrkogården väster om kyrkan omgärdas mot väster av ett vitmålat
spjälstaket med en utformning som är vanlig i Östersund med omnejd och
som antagligen är samtida med kyrkan.
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Kyrkorummets interiör bevarar sin disposition och stora delar av den fasta
inredning men präglas också starkt av tillägg från olika perioder och har en
helt annan färgsättning än den ursprungliga. I vapenhus och kyrkorum finns
den ursprungliga pärlsponten som har täckt samtliga väggar och tak kvar
men i kyrkorummet täcks pärlsponten delvis av väv ovanför
fönsterbröstningen sedan renoveringen på 1960-talet vilket ger särskild
prägel. På 1920-talet omgestaltades koret och försågs med en målad triptyk
som sträcker sig upp mot taket av Sven Linnborg. Han utförde även
väggmålningar på väv som vid renoveringen på 1960-talet togs ned.
Dessutom genomfördes då läktarunderbyggnaden.

Antikvariskt resonemang
Avsikten med en kulturhistorisk byggnadsrestaurering är att enbart åtgärda
tekniskt skadade delar. Det måste göras stor åtskillnad mellan
förslitningsskador och tekniska skador. Förslitning är förändringar som
berättar om byggnadens ålder och om hur byggnaden/byggnadsdelen har
använts. Denna typ av förslitningsskador ingår därmed i det kulturhistoriska
värdet och bidrar till upplevelsen och förståelsen av gångna tiders vardagsliv.
En teknisk skada är en skada som nu eller i en omedelbar framtid äventyrar
byggnadens fortlevnad. Dessa skador har reparerats. Vid reparationen har
man valt traditionella material och så långt möjligt återgått till tidigare
utförande. Till viss del har utförandet fått modifieras för att få en bättre
teknisk lösning. I det här fallet har detta bland annat gällt de nya
plåtavtäckningarna på kyrktornets nordvästra fasad. De tidigare
plåtavtäckningarna är troligen en av stora orsakerna till att vatten kunnat
tränga in i tornets stomkonstruktion med röta som följd. Slutresultatet av
restaureringen är dock att upplevelsen av hela byggnaden och enskilda
detaljer är densamma som före insatsen.

Trots att insatser måste göras, är meningen med varje allvarligt syftande
restaurering att man efter avslutad insats drar sig tillbaka så omärkligt som
möjligt. De enskilda, befintliga byggnadsdelarna ska bevaras så långt som
möjligt, för att som ”originaldelar” kunna berätta om gångna tiders
liv/byggnadsteknik och de förändringar som med åren krävt ändringar och
omdisponeringar i byggnaderna. Varje del som byts ut kan bara berätta om
hur man tänkte och gjorde i början av 2010-talet.
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Genomförda åtgärder
Befintligt utseende och skador
Restaureringen föranleddes av att färglagren börjat släppa från fasaderna och
församlingen hade därför planerat att underhållsmåla delar av kyrkan.
När skrapning och målning skulle påbörjas upptäckte man att delar av panelen på
tornets entréfasad (norra fasaden) var gravt rötskadad. Detta innebar att arbetena
fick avbrytas och en undersökning av hur omfattande skadorna kunde vara
genomfördes. Det visade sig att inte bara panelen utan även stommen bakom
ytterpanelen var både rötskadad och svampangripen. Prover på svampen skickades
in till PK Group AB i Sundsvall och det konstaterades att det var en så kallad
Timmerticka. Åtgärderna fick därmed revideras och ett nytt underlag togs därför
fram av David Pettersson på Byggkultur Mittkonsult AB.

Orsaken till skadorna berodde delvis på att plåtavtäckningen av midjebandslisterna
var felaktigt utförd. Plåtarna som troligen ej var ursprungliga var inte uppvikta
bakom panelen utan istället fästa i ett fräst spår i panelen, dessutom fanns ett
bakåtlut som gjort att vatten stannat kvar på listen och sedan runnit in i panel- och
stomkonstruktionen. Senare under arbetets gång konstaterade man även att vatten
kom in vid ljudluckorna när vinden låg på. Det fanns spår av att vatten runnit ner
längs insidan av tornet. Eftersom kyrkans torn 1988 renoverades för rötskador
verkar det som om man vid denna tidpunkt inte tog tag i själva orsaken till
skadorna.

Ritning 1 visar tornfasad mot norr, ritning 2 fasad mot söder, rektanglarna visar var de
främsta åtgärderna har utförts under 2011/2012. Själva ritningarna är tagna från Byggkultur
Mittkonsult AB:s åtgärdsprogram.
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Bild 2: Torn, fasad mot norr, foto 2011

Bild 3: Till höger om entrén, tornfasad mot norr, foto 2011
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Bild 4: Till höger om entrén på tornet, fasad mot norr, foto 2011

Bild 5: Färgen på de nedre delarna av bågarna hade börjat släppa och behövde åtgärdas,
fasad mot väster, foto 2011
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Bild 6 till vänster:
Färgbortfall på
långhusets norra
kortsida, foto 2011

Bild 7: Befintlig
plåtavtäckning ovan
ljudluckor, tornfasad
mot norr, foto 2011
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Stomme
I det nya underlaget av Byggkultur Mittkonsult AB från 2011-08-04 hade
David Pettersson skissat upp hur mycket panel som behövde bytas ut och
angett riktlinjer för hur renovering av stommen skulle gå till. I handlingarna
ingick även skisser på hur de nya plåtavtäckningarna till fasadernas
midjebandslister skulle utföras.

För att komma åt att titta på stommen demonterade man delar av panelen.
Vissa snedsträvor var i så pass dåligt skick att man var tvungen att låta
panelen sitta kvar som sammanhållande strävyta. Detta gjorde att man inte
kunde plocka ner all panel på en gång och avgöra skicket på stommen i sin
helhet. Från 2011-08-26 finns skisser av Byggkultur Mittkonsult AB som anger
vilka partier av stommen som undersökts för rötskador och vilka partier
som ej var undersökta vid tillfället. Ytterligare en ritning med uppskattningar
över vilka partier av stommen som behövde bytas ut eller ilagas upprättades
vid samma tillfälle. Utifrån detta material fick man sedan påbörja
renoveringen.

Renovering av stommen på tornets fasadsida mot norr genomfördes
nedifrån och uppåt och delvis från höger till vänster. Först bytte man ut
delarna på högra sidan av entrén, sedan fortsatte man uppåt och tog det
stora krysstaget ovan entrén och fortsatte därefter med följande kryss. Sist
skarvade man timmer i de nedre kryss som finns i parallell höjd med
ljudluckan på norra fasaden. Arbeten på stommen utfördes alltså från syll
och upp till ljudluckorna, stommen ovanför bedömdes vara i bättre skick
och behövde ej åtgärdas. Mycket virke fick bytas ut, men där det gick att
bevara det ursprungliga träet gjorde man detta. Det var främst virket i
snedsträvorna som fick bytas ut. Stående virke kunde till viss del bevaras.
Nytt virke har tagits från furu, virket har levererats från Svenssons såg och
hyvleri i Ismundsundet.

Stomkonstruktionen består av hörnstolpar som stagats upp med kryss
mellan sig. Själva kryssen är ursågade där stockarna möts, hälften/hälften.
Kryssens ändar är fästa i hörnstolparna med urhuggna ”hakar”. (se bild nr 14
och 18) Sedan tidigare fanns långa smidda järn fästa i konstruktionen (över
hörn och möten mellan olika stomdelar) för att stabilisera den, järnen var
fastspikade med stora handsmidda spikar. De äldre järnen har återanvänts,
nya har också satts dit och spikats fast med smidda spikar. Järnen sitter på
ungefär samma ställen som de tidigare satt. Stockarna har också skråspikats
med blank klippspik 5-7 tum. (Skiss och dagboksanteckningar som anvisar
vilka delar av stommen som bytts ut finns i Jamtlis arkiv)
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De ursprungliga stockarna i stommen var cirkelsågade, vilket kan stämma
med kyrkans uppförandetid då cirkelsåg och ramsåg användes parallellt.

För att kunna laga stomkonstruktionen har det i huvudsak räckt med att
man demonterat den yttre fasadpanelen, dock behövde man demontera den
inre panelen i vapenhuset till vänster om entrédörren. Denna har blivit
återsatt.

Rötskador i inre panel
På våning två i tornet interiört sitter masonitskivor som väggbeklädnad,
dessa har tillkommit under någon restaurering under 1900-talet. På
väggpartiet som är mot norr var man tvungen att plocka ner masoniten på
grund av rötskador i panelen bakom. Här lät man byta ut den befintliga
panelen mot ny lika den äldre. Diskussioner förkom i fall man borde
återmontera masoniten på partiet för att bevara denna årsring i kyrkan.
Beslut togs dock att ej återmontera den, länsstyrelsen genom Ola Hanneryd
ansåg ej att den hade något egenvärde. Istället lät man måla in den nya
panelen i lika kulör som övriga väggar på detta våningsplan.

Övriga delar av den inre panelen har behållits. Den sida som vetter in mot
stomkonstruktionen har fått slipas så att eventuella svampangrepp har
försvunnit, sedan har man strukit den med Boracol 20-Bd. Boracol är ett
träimpregneringsmedel som ska ge långvarigt skydd mot torr- och våtröta,
bakterier, svamp, alg och insektsangrepp.

Bild 8: Ny panel vån 2 i tornet, fasad mot norr, foto 2011
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Bild 9: Hörn mot syd och norr, foto 2011

Bild 10: Ny panel på vägg mot norr har målats in i samma kulör som övriga väggar, foto 2012
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Bild 11 till vänster: Fasadpanel har
demonterats till höger om entrén,
stommen undersöks, foto 2011

Bild 12: Närbild på stomkryss, den
vita svampen är utbredd både på
stomkonstruktionen och panelen.
Svampen, den så kallade
Timmertickan är en rötsvamp och
orsakar det man kallar Brunröta.
Brunröta angriper framförallt gran,
fur och ek. Rötan gör att cellulosan
bryts ner, men inte ligninet, detta
får som följd att veden krymper
och spricker på tvären samt blir
veden brunfärgad. Virkets
hållfasthet påverkas negativt av
svampen. Brunröta är den
dominerande typen av röta i
byggnader. Källa: Husbyggaren nr
5, 2009. Foto Attacus Bygg AB,
2011
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Bild 13: Svampen och fukten i väggarna har lett till omfattande rötskador, tornfasad mot
norr, foto Attacus Bygg AB, 2011

Bild 14, möte mellan horisontella och vertikala stomdelar, tornfasad mot norr, foto Attacus
Bygg AB, 2011
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Bild 15 till vänster:
Stomkryss till vänster om
entrén före åtgärd, torn
fasad mot norr, foto
Attacus Bygg AB, 2011

Bild 16: Äldre lagningar av
stommen, fasad mot norr,
foto Attacus Bygg AB,
2011
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Bild 17: Stomkryss till vänster om fönster ovan entrén, före åtgärd, tornfasad mot norr, foto
Attacus Bygg AB, 2011

Bild 18: Exempel på hur stående och liggande virke samt snedsträvor möts, före åtgärd,
tornfasad mot norr, foto Attacus Bygg AB, 2011
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Övre bilderna 19 och 20:
Nytillverkade
stomkryss till höger
och vänster om
tornets entré, fasad
mot norr. Foto
Attacus Bygg AB,
2011

Bild 21: Nytillverkade
stomkryss ovan
entrén, tornfasad mot
norr. I bildens
nederkant skymtar vi
den nya panel som
vetter in mot våning
två i tornet, foto
Attacus Bygg AB,
2011
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Bild 22 till vänster:
Krysset har
förstärkts med
plattjärn,
tornfasad mot
norr, foto
Attacus Bygg
AB, 2011

Bild 23 och 24:
Där virket var
friskt behöll man
det och lät
istället skarva
sämre partier
med nytt virke,
tornfasad mot
norr, foto
Attacus bygg
AB, 2011
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Bild 25: Lagningar av stommen behövde göras upp till ljudluckorna, tornfasad mot norr,
foto 2011

Under arbetet med tornets nordvästra fasad lät man även demontera
knutbrädor för att kontrollera träet vid närliggande fasader. Det konstateras
att det även där troligen finns mindre angrepp av svamp. Under denna etapp
avgränsades dock arbetena till tornets norra fasad.

Plåtarbeten
Eftersom plåtavtäckningen vid midjebandslisterna har varit en orsak till att
vatten kunnat rinna in i tornkonstruktionen valde man att byta ut dessa samt
även täckningen över det stjärnformiga fönstret och över ljudluckorna.

Ny plåt har ett uppvik på ca 50 m.m. bakom nedersta panelbrädan samt har
man fasat av panelbrädan under plåten så att den lutar snett nedåt och snett
utåt för att få bra vattenavrinning från plåten.

Panelen avslutas ca 1 cm ovan plåten så att ändträet inte ska suga vatten från
plåten.

Plåten är galvaniserad och målad på plats i samma kulör som fasadpanelen.
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Bild 26: Detalj av ny plåtavtäckning vid mittbandslist på tornfasad mot norr, foto 2011

Bild 27: Ny plåtavtäckning på stjärnformat fönster, tornfasad mot norr, foto 2011
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Bild 28: Ny plåtavtäckning vid ljudluckor på tornet, tornfasad mot norr, foto 2011

Bild 29: Plåtavtäckning vid ljudluckor på tornet, fasad mot norr, foto 2011
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Bild 30: Detalj av plåtavtäckning vid ljudluckorna på tornet , fasad mot norr, foto 2011

Bild 31: Detalj av plåtavtäckning vid hörn, foto 2011
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Bild 32: Plåtavtäckning tornfasad mot norr, plåten har blivit målad i samma kulör som
fasaden, foto 2012

Panel

Ny panel har man låtit sätta på de tre nedersta fälten på tornets norra fasad.
Detta innebär att all panel under ljudluckorna har blivit utbytt till ny. Den
nya panelen har tillverkats av Svenssons trä och hyvleri, provbitar från den äldre
befintliga panelen skickades iväg till snickeriet för att de skulle kunna
tillverka nya lika de befintliga.

Den nya panelen är av furu och maskinhyvlad och man har valt att spika den
med galvaniserad klippspik. Den äldre panelen var troligen också spikad med
klippspik, åtminstone vad timmermännen Melker Halvarsson och Stig
Nilsson kunde minnas.

När kyrkan uppfördes på 1880-talet förzinkade man inte spik, detta började
man i större utsträckning göra efter andra världskriget slut. Nu vid
renoveringen av kyrkan 2012 har man tillåtit sig att använda
galvaniserad/förzinkad klippspik till panelen eftersom denna har en längre
hållbarhet. Klippspik börjar tillverkas i Sverige under 1800-talets andra hälft,
och skiljer sig mot den handsmidda genom att den inte smids för hand utan
genom att den klipps ur kraftig stålplåt.
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Ytterligare panelbyten
Nedre delen av hörnbrädorna på tornets södra hörn har bytts ut.
Midjebandslisten mellan entrétaket och det stjärnformiga fönstret har också
skarvats med nytt trä på vissa partier.

Byte av fasadpanel har även gjorts på södra tornfasaden, tre brädor, näst
nedersta fältet.

Några panelbrädor har även bytts ut på långhusets hörn mot nordväst, här
har man även bytt ut midjebandslisten mot ny. Samtidigt har man passat på
att byta ut plåtavtäckningen ovan den nya midjebandslisten samt ovan
fotlisten längst ner på fasaden. (Se bild 34, 35 och 36)

Bild 33: Delar av hörnbrädor
och midjebandslister på
tornets norra fasad
har fått bytas ut mot
nytt hyvlat virke, foto 2012



Antikvarisk rapport/  28

Bild 34: Panel i dåligt skick har demonterats, långhusets kortsida mot norr,
foto Attacus Bygg AB, 2011

Bilderna 35 och 36 visar norra kortsidan av långhuset, midjebandslist och hörnbrädor har bytts ut/ skarvats, foto 2012
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Målningsarbeten
Fasadpanelen, dock ej hörnbrädor och nya delar av midjebandslister, blev
grundmålade på snickeriet i Ismundsundet. Grundfärgen var något mörkare och
drog mer mot grått än den kulör som tidigare valts i samråd med antikvarisk
medverkande. Detta kan vara bra att veta inför framtiden, gör man färgskrapningar
om ett antal år är det en intressant upplysning att veta att grundfärgen var mörkare
än den valda kulören för slutstrykningen.

All ny panel har målats i tre skikt med Engwall och Claessons linoljefärg.
Grundmålning har skett med linoljefärg som spätts med 40% balsamterpentin eller
alifatnafta, mellanstrykning har spätts med 20% balsamterpentin eller alifatnafta,
slutstyrkning har utförts med oförtunnad linoljefärg, Engwall och Claesson.

Eftersom den största delen av målningen har skett på nytillverkad omålad panel,
har man ej behövt använda speedheater för färgborttagning. Man har ej heller
använt zinkoxid blandat med kokt linolja på grånade träytor som föreslagits i
Byggkultur Mittkonsults AB:s åtgärdsprogram.

Utöver målningen av den nytillverkade panelen har man valt att skrapa och måla
den södra korsarmens sydöstra fasad (se bild 39), midjebandslisten har dock ej
målats. Kyrkan har bättringsmålats i omgångar tidigare och i Jamtlis
minnesanteckningar från 2011-04-28 kan man läsa att man bland annat använt sig
av Beckers linoljefärg tidigare. Färgskikten har flagnat i stora sjok, därav har man
varit i behov av ommålning.

Kulörval har genomförts i samråd med antikvarisk medverkande. Inga
anteckningar på museet finns om detta. Enligt Tobias Brandt, projektledare,
valdes två till tre förslag på nyanser av samma kulör, och av dessa valdes
sedan en ut för strykning av kyrkan. När fasadrestaureringen fortsätter under
kommande år är det denna kulör man kommer att välja till samtliga fasader
på kyrkan.

Under arbetena har man inte hitta några avvikande kulörer på fasaden utan
enbart några varierande nyanser av samma kulör. Detta gör det troligt att
fasaderna alltid varit målade i ungefär samma kulörnyans, såvida man inte
vid något tidigare tillfälle har skrapat fasaden helt trären och på så sätt
avlägsnat tidigare färglager.

Kulörkod för fasadfärgen från Engwall och Claesson AB är 02.590 / u.o. Detta
är Engwall och Claesson AB:s egna kod, med Jamtlis NCS S mätare blev
resultatet NCS S 2010-Y 30 R. Dock var fasaderna täckta av frost vid
mättillfället och detta kan ha påverkat resultatet.
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Bild 37: Del av torn, fasad mot norr, panelbyte och målningsarbeten är genomförda, foto
2012

Bild 38: Kortsida av långhuset mot norr efter att åtgärder är utförda. De nymålade partierna
har något mörkare kulör än den äldre befintliga panelen/listverken, foto 2012
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Bild 39: Kortsida av långhuset mot norr efter att åtgärder är utförda, foto 2012

Bild 40: Del av södra korsarmen har skrapats och målats, midjebandslisten målades dock ej,
foto 2012
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Fönster
Fönsterbågarnas nedre delar har målats med linoljefärg från Engwall och
Claesson AB i enligt Byggkultur Mittkonsult AB:s program. Där fönsterkitt var
trasigt eller saknades har man kompletterat med nytt. Målningen av bågarna
går ca 10 till 15 cm upp på sidobågarna. Några glas har fått bytas ut. Nytt
glas ska enligt uppgift vara lika som befintligt och har köpts in från
Kulturarvet, en byggnadsvårdsbutik i centrala Östersund.

Precis som för fasaderna togs tre förslag på röda nyanser fram för
fönstersnickerierna. Utifrån dessa valdes en i samråd med antikvarisk
medverkande. Ingen dokumentation finns sparad från detta möte. Den valda
kulören är ljusare än den befintliga. Kulörkoden från Engwall och Claessons AB
är kod 01.172/u.o. När skrapprover utfördes på bågarna fann man enbart
spår från en röd kulör. En av vaktmästarna tror att fönstren är ursprungliga
och därför är det möjligt att fönsterbågar och karmar alltid har varit målade i
rött.

Bild 41: Torn
efter att
åtgärderna är
genomförda,
foto 2012
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Bild 42: De nedre delarna av bågarna har målats i enlighet med Byggkultur Mittkonsult AB:s
bygg- och målningsbeskrivning. Den valda kulören är ljusare än den äldre kulören som syns
längre upp på fönsterbågarna, långhusfasad mot väster, foto 2012

Övrigt
Två stuprör har lagats på fasaden mot öster, nya delar har målats med
linoljefärg. Samma kulör som fasaden.

Ett stuprör på långhusets sydvästra hörn har bytts ut och målats lika övriga.

Ljudluckorna på tornet har blivit målade enligt Byggkultur Mittkonsult AB:s
Bygg och Målningsbeskrivning från 2011-01-24. Kulören är röd, men inga
uppgifter om exakt kulörval finns dokumenterade. Troligtvis har man valt
samma kulör som till fönsterbågarna.
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Bild 43: Ljudluckor har målats, tornfasad mot norr, foto 2012
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