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Inledning 
Redan 2010 uppdagades det att golvbjälklaget och trossbotten i Sjoutnäsets 

kapell hade omfattande rötskador. Takläckage i sakristian och möjligen 

otillräcklig dränering kring långhuset hade orsakat problemen. Utöver detta 

hade man även upptäckt en längsgående glipa mellan golvbrädorna i 

långhusets mittgång, troligen orsakad av att långsidesväggarna i långhuset 

börjat glida isär. Under 2014 har skadorna/problemen åtgärdats.  

Tillstånd till åtgärderna lämnades av länsstyrelsen 2012-08-01 (dnr: 433-

6940-11), beslutet hade fattats utifrån Träkompaniet Per Malmsten AB:s 

åtgärdsförslag från 2010-10-18 (rev 2011-10-26). 

Arbetena i kapellet har i korthet inneburit att trossbotten med 

sågspånsfyllning har tagits bort, rötskadade åsar och syllar har bytts ut. 

Långhuset har förstärkts med dragjärn under golvet för att motverka de 

krafter som gör att långsidesväggarna glider isär. Arbetet utfördes av 

Träkompaniet. 

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 29 september 2014 
 

Julia Cronqvist 

Antikvarie
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Historik/Beskrivning 
Sjoutnäsets kapell ligger i norra Jämtland i Strömsunds kommun. Till 

kapellet kommer man på en 4 mil lång slingrande grusväg efter att man 

svängt av från väg 342 vid Lidsjöberg. Kapellet ligger vackert nere vid sjön 

Stor-Sjouten, fjällbjörkar omger kyrkan och begravningsplatsen.  

 
Sjoutnäset, hösten 2013. 

 
Utsikt över Stor-Sjouten och bort mot fjällen. 
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Kapellet uppfördes mellan 1914-1919, ritningarna hade redan 1907 tagits 

fram av arkitekten Gustaf Lindgren från Stockholm. Byggnadsstilen är 

nationalromantisk. Kapellet är uppfört som en långhuskyrka med torn i 

väster och avsmalnande rakavslutat kor i öster. Sakristian ligger i anslutning 

till koret på norra sidan. Kapellet är uppfört i trä, stommen står på en 

stensockel av natursten. Både fasader och tak täcks av kyrkspån.  

Interiören fick sin färgsättning av Paul Jontze 1934 och troligen är det 

originalmålningen som idag finns kvar orörd. Färgskalorna är relativt bjärta 

och går i grönt, blått och orange.  

Kapellet har inte genomgått några förändringar sedan det uppfördes 1919, 

däremot har underhåll/restaureringsåtgärder genomförts under åren. Enligt 

förvaltningsplanen ska taket 1940 sprutats med Cuprinol, denna ska ha läckt 

in och droppat ner på bänkinredningen som därav fått blåsor i sina färgskikt. 

Takspånen på långhusets södra sida ska ha lagts om på 1960-talet, under 

2010 års restaurering byttes dessa återigen ut.  

Under 2010 års restaurering åtgärdade man även taket på sakristian. Mötet 

mellan sakristians takfall och långhuset belades med falsad plåt och en del 

spån fick bytas ut. (se antikvarisk rapport 2012-02-21 dnr: 374/2010.) 

Skadorna på taket hade orsakat läckage in i sakristian och lett till de 

rötskador i bjälklag, syllar och väggar som nu åtgärdats 2014.  

Uppgifter om konstruktion 
Grund: Torpargrund, murad stensockel av större sågade block. Ovanpå 

detta ligger syllstockar i två varv. 

Bottenbjälklag: Träbjälklag med trossbotten isolerad med såg- och 

hyvelspån. 

Golvytor: Spontat trägolv av gran, i vapenhus och långhus är planken 

lackade, i sakristian obehandlade.  

Ytterväggar: Regelstomme, invändigt klädd med träpanel, utvändigt med 

kyrkspån. 

Innertak/takstol: Öppet upp i nock, sammanlagt 8 takstolar som är 

placerade två och två. Takstolarna går genom väggen och förbinds med de 

kontreforer som exteriört stagar upp konstruktionen.  

Torn: Stående plank med sparrar i kryss, utanpåliggande råspont med 

spånbeklädnad. 
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Antikvariskt resonemang 
Syftet med 2014 års arbeten i kapellets bjälklagskonstruktion har varit att 

åtgärda rötskadade delar och förstärka golvkonstruktionen i långhuset med 

dragjärn för att förhindra att långsidesväggarna glider isär. Målsättningen har 

varit att de delar av konstruktionen som behövde bytas ut skulle ersättas 

med lika befintligt eller att det befintliga skulle förstärkas. 

Inför att länsstyrelsen fattade beslut om åtgärderna diskuterades även den 

isolerande trossbottnen. Denna var konstruerad så att bottenbrädor lagts på 

ribbor mellan golvåsarna, fyllningen bestod av sågspån. 

Både bjälklag (golvåsar och bärlina) och trossbotten (bottenbrädor mellan 

golvåsar med sågspånsfyllning) var fuktskadade och man insåg att 

trossbottnen troligen bitvis borde bytas ut. Eftersom man inte riktigt visste 

omfattningen eller de bakomliggande orsakerna till fuktproblematiken inne i 

långhuset beslutade man tillslut att helt ta bort trossbottnen.  

Kapellets väggar och tak är är inte isolerade och kapellet används bara några 

gånger under sommaren, trossbotten har på så vis ingen betydelse för 

uppvärmningen av kyrkan. Att ha kvar den och fortsatt framöver få 

fuktproblem ville man undvika. Detta beslut är på sätt och vis ett avsteg från 

ett antikvariskt förhållningssätt där man helst önskar att så mycket av den 

ursprungliga konstruktionen kan bevaras för framtiden. Detta vägdes mot 

kostnaderna och möjliga framtida problem.   

Att trossbottnen tagits bort under 2014 års arbeten innebär att en del av den 

ursprungliga konstruktionen nu är borta. Uppbyggnaden har dock 

dokumenterats i denna rapport. Om borttagande av trossbottnen har lett till 

andra konsekvenser, t.ex. förändrad akustik i kapellet vet vi inte. Under 

arbetenas gång beslöt Per Malmsten att förstärka bjälklaget med plank i 

långhusets längdriktning (se s 20). Han bedömde att trossbottnen tidigare 

haft en viss stabiliserande funktion som försvann i och med att den 

demonterades.  
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Genomförda åtgärder 
Arbetena med att åtgärda golvbjälklaget i Sjoutnäsets kapell har utförts 

under hösten 2013 och våren och försommaren 2014.  

För att kunna påbörja arbetet behövde fast inredning demonteras. Detta 

gällde främst bänkar, ett skåp och en trapp i sakristian samt golvplanken i 

kyrkorummet och i sakristian. Träkompaniet hade först tänkt ordna en 

temporär förvaringsplats för bänkarna utanför kapellet men vid det första 

byggmötet kom vi överens om att bänkarna skulle förvaras och staplas i 

kapellet. Detta innebar dock att Träkompaniet fick flytta runt bänkarna 

under arbetets gång. Mellanlägg har använts för att skydda bänkarna mot 

tryck och stötskador. Predikstolen har man låtit stå kvar på sin plats under 

arbetets gång, eftersom den vilar på golvet fick man tillverka en tillfällig 

stödhängning med spännband runt en av kapellets takstolar.  

När golvplanken demonterades visade de sig vara spikade med dold spikning 

i sponten. Detta gör det något svårare att ta loss spiken utan att golvet 

skadas. Demonteringen gick dock bra och planken märktes upp och 

staplades i kapellet. Planken var spikade med klippspik av varierande längd 

och tjocklek, de spikar som inte blev deformerade kunde återanvändas när 

golvet sedan lades tillbaka.  

 
Långhus, före åtgärder. 
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Långhus före åtgärder. 

 
Predikstol och altare. 
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Skåp i sakristia, före åtgärder. 

 
Trapp upp till predikstol från sakristia, före åtgärder. 
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Stödupphängning av predikstol. 

 
Golvplank har staplats och märkts upp. 
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Innan golvplanken demonterades kunde man se att det centrerat i 

mittgången fanns en glipa på ca 2 cm mellan två plank, detta tydde på att 

kyrkans väggar börjat glida isär, detta konstaterades också i 

bjälklagskonstruktionen efter att golvplanken plockats bort. Se nedan.  

 
Springa i golvplank längs mittgången. 

Under arbetenas gång visade det sig att samtliga delar av kapellet är utfört av 

gran, det gäller golvplank, syllstockar, golvås och bärlina e.t.c. 

Golvplank 
Golvplanken som demonterades är ursprungliga med byggnadens 

uppförandetid. Plankens tjocklek är ca 45 mm, bredderna varierar. Per 

Malmsten gjorde bedömningen att plankens fjäder och not var handhyvlade, 

medan ovansidan idag är slipad och lackad i långhuset, en åtgärd som 

troligen utfördes under 1970- eller 1980-talen. Undersidan har en yta med 

spår av cirkelsåg. I sakristian är golvplankens ovansida obehandlad.  

Bjälklag i långhus 

Befintligt utseende och skador 

Bjälklaget i långhuset består av en bärlina som löper centrerat i kyrkans 

längdriktning från entrédörren bort till koret. Golvåsar löper från ytterväggar 

fram till bärlinan på vilken de vilar löst. 
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Golvåsar i långhus, de är tappade in i syllstocken som i sin tur vilar på sockelstenarna. 

 
Näver ligger mellan syllstock och sockelstenar. 
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Golvåsarna har en dimension på 125x225 mm. och sitter på ett avstånd av 

75-80 cm. Åsarna är inlaxade i syllstocken som i sin tur vilar på de 

sockelstenar som utgör kapellets grund. Mellan sockelsten och syll ligger 

näver. Sockelstenarna är vända med en slät yta utåt men med varierat 

utseende på insidan.  

Golvåsarna har en sågad yta, spår efter cirkelsåg syns.  

När man tittade närmre på bärlinan gick det att se att golvåsarnas läge 

förändrats, märken från deras ursprungliga placering syntes. Åsarna har 

dragits utåt någon centimeter, vilket på så vis förklarar den spricka som 

fanns mellan golvplanken i mittgången.  

Trossbotten 

Bjälklaget hade en trossbotten som utgjort golvets isolering. Konstruktionen 

bestod av ribbor som spikats fast i golvåsarnas underkant. Lösa 

bottenbrädor vilade på ribborna. Fyllningen bestod av sågspån. 

Trossbotten med sågspånsfyllning, trossbotten hade fallit itu på flera ställen. Foto: Per 

Malmsten. 

Under själva trossbotten fann Per Malmsten och Sven-Olof Larsson ett 

jämnt lager med hyvelspån och brädstumpar sedan kapellets uppförandetid. 

Detta lager låg på marken och var på vissa partier så pass tjockt att det gick 
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ända från mark upp till själva undersidan av trossbotten. Resterna av 

hyvelspånen tyder på att man efter att kapellets väggar var resta har stått 

”inomhus” och sågat och hyvlat till virket som utgör interiören. 

Skadorna på bjälklaget fanns främst på trossbottnen. Denna hade fallit itu på 

vissa ställen och fyllningen hade då ramlat ned under bjälklaget. Överlag var 

trossbotten i bättre skick till höger om mittgången (om man står med näsan 

mot koret). De övre skikten av sågspånsfyllningen var torra, medan de undre 

delarna var fuktiga. Bottenbrädorna och ribbor i trossbotten var relativt 

fuktskadade. Viss röta fanns undertill på golvåsarna. Även lagren av 

hyvelspån under trossbotten var torra i överkant men fuktiga ner mot mark.  

 
Trossbottenbrädor. 
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Hyvelspån under trossbotten, en rest från de hantverkare som uppförde kapellet. Foto: Per 

Malmsten. 

 
Golvåsarna låg löst på bärlinan. Foto: Per Malmsten. 
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Golvåsar ligger omlott på bärlinan. 

Genomförda åtgärder 

Per Malmsten och Sven-Olof Larsson har skottat ut fyllningen i trossbotten, 

demonterat bottenbrädor och ribbor i trossbotten och skottat ut 

hyvelspånen undertill. Golvåsarna undersöktes och det visade sig att de var i 

gott skick. Ungefär sju åsar allt som allt i långhuset hade rötskador som 

huggits ur. Dessa golvåsar var i så pass bra skick att de inte behövde bytas 

ut. Istället har man laskat på längsgående brädor som skruvats fast för att 

stabilisera dessa.  

 
All sågspånsfyllning i trossbotten och hyvelspån under trossbotten har skottats ur. 
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För att ytterligare stärka upp konstruktionen och motverka de krafter som 

vill dra isär kapellet har rundjärn med vantskruv monterats mellan syllstock 

och bärlina på fyra ställen. Stängerna har satts mittför där kontreforerna står 

på utsidan.  

 
Rundjärn med vantskruv. 

 
Foto Per Malmsten 
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Det är osäkert hur kontreforerna som ska ta upp de krafter som trycker 

väggarna utåt är konstruerade. Troligen ska de med sin egen tyngd vara ett 

stöd för ytterväggarna. Tittar man på kapellet utifrån kan man idag se att det 

finns en mindre spricka i stensockeln mellan kontreforerna och 

långhusväggen.  

Enligt Per Malmsten och Sven-Olof Larsson har trossbotten utgjort en viss 

stabiliserande effekt på bjälklaget. När trossbotten nu har tagits bort har de 

istället satt plank mellan varje golvås i en rak linje på var sida om bärlinan i 

långhusets längdriktning. Tanken är att dessa ska bidra till att styva upp 

bjälklaget.  

 
Plank har satts mellan golvåsar för att förstärka konstruktionen. 

Eftersom det visade sig att golvåsarna ligger löst på bärlinan diskuterade vi 

om man inte borde fästa åsarna i varandra för att de ska kunna hålla ihop 

bättre mot de krafter som vill dra isär kapellet. Per Malmsten och Sven-Olof 

Larsson har därför fäst dem i varandra med skruv. 

När samtliga åtgärder var klara med bjälklaget lades golvplanken åter, de har 

spikats i sponten lika som de var innan de demonterades. Eftersom träet 

torkat sedan det lades in för första gången fick Per Malmsten komplettera 

med en extra golvbräda, den lades längst ut mot den södra väggen.  
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Trots dessa arbeten i långhuset blev inte orsaken till fuktskadorna helt 

utredd. Kanske beror de på otillräcklig dränering kring kyrkan? Vid 

byggmötet 2013-09-17 öste regnet ner, stora vattenpölar/ansamlingar 

bildades då längs med långhusets långsidor.  

 
Springa i golv längs med mittgång har åtgärdats i och med arbetena med golvbjälklaget. 

 
Golvet är tillbakalagt och bänkarna tillbaka på sina platser.  
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Koret, skador och åtgärder 
Golvplanken vid altare och altarring har ej behövt demonteras, trossbotten 

har kunnat demonteras trots detta och fyllningen har sugits bort. Bjälklaget 

har undersökts och det visade sig vara i gott skick. Enbart någon golvås hade 

rötskador. Denna ås har förstärkts, liksom åsarna i långhuset, genom att 

längsgående förstärkande plank skruvats fast i åsen.  

Bjälklag sakristia 

Befintligt utseende och skador 

I sakristian löpte golvåsar från vägg till vägg, åsarna var inlaxade i syllstocken 

som i sin tur vilade på stensockeln. Trossbotten var utförd lika som i 

långhuset. Golvåsarna var kraftigt rötskadade och även syllstockarna mot 

väster och söder (mellanvägg mot kor). Utöver detta var även de nedre 

delarna av den västra väggens panel rötskadad. Syllen mot öster var i bättre 

skick.  

Golvplanken i sakristian var delvis rötskadade i underkant. Per Malmsten 

bedömde att ovansidan på planken var handhyvlade. 

 
Trossbotten med sågspånsfyllning har demonterats och skottats ur. 
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Golvåsarna och syll hade omfattande rötskador i sakristian. 

 

 
Omfattande rötskador på syllar, vägg mot väster. Foto Per Malmsten. 
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Genomförda åtgärder 

Samtliga golvåsar och trossbotten hade omfattande rötskador. Trossbottnen 

med fyllning har demonterats och tagits bort, åsarna har plockats bort. 

Åsarna var intappade i den övre syllstocken med en ”halvlaxning” (se bild s 

27). De nya åsarna har fått samma mått som befintliga, 125x225 mm, de är 

cirkelsågade lika de befintliga och har halvlaxats in i den övre syllstocken. 

Golvplanken var rötskadade i underkant och har hyvlats ner ca 7 mm i 

underkant, från 50 mm till 43 mm. 

Syllen är dubbel, två stockar ligger ovanpå varandra. Stockar har fått bytas 

mot söder (in mot koret) och mot väster. Nya syllar har måtten 200x200 mm 

och är cirkelsågade liksom de befintliga som tagits bort. I hörnen möts de 

som en ”fläta”. Mot sydöst har en mindre del av den ursprungliga nedre 

syllen kunnat sparas och den nya har därför skarvats, halvt i halvt, i den äldre 

delen. 

 
Mellanvägg mellan kor och sakristia (sakristians södra vägg). Den nedre syllen har bytts och 

fästs halvt i halv i den ursprungliga. Den övre syllen ska sedan läggas på plats. 

Nytt virke är av gran. De befintliga syllarna låg löst ovanpå varandra, enbart 

en dymling hittades. De nya har skråspikats fast i varandra. Mot norr och 

öster var syllarna i gott skick och behövde inte åtgärdas. 
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Ny övre syll med urtag för golvåsar. Foto Per Malmsten. 

 
Syllar har nu lagts in, bilden visar mellanvägg mot kor och sakristians västra vägg. 
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Näver har lagts mellan den understa syllen och sockeln av sten. Den nedre 

syllen har även tjärats i underkant. Befintlig näver har återanvänts, samt har 

ny näver tagits i närheten av kapellet.  

Kapellets väggar består av en regelstomme av stående plank, exteriört är 

spånen fästa i denna vägg och interiört är sakristians liggande spontade 

väggpanel spikad i plankväggen. Nedre delarna av plankväggen var 

rötskadad mot väster. Dessa delar har sågats bort och ersatts med en 

liggande bräda. Eftersom väggen interiört är täckt med panel och med en 

profilerad träsockel kommer detta inte att synas. När syllarna och den nedre 

delen av plankväggen åtgärdades behövde man demontera några spån 

exteriört. Dessa har sedan återmonteras, dock med synlig spikning.  

Dörrkarmen mellan sakristia och kor var rötskadad i underkant, en mindre 

bit har fått huggas bort på bägge sidorna. 

När samtliga åsar och syllar kommit på plats lades planken tillbaka, de 

spikades fast i sponten lika tidigare utförande. 

 
De nedre planken i regelkonstruktionen var rötskadade och har fått sågas av i nederkant. 

För att kunna utföra detta var man tvungen att demontera spån på utsidan. Foto Per 

Malmsten. 
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Bilden visar att syllar har bytts på den västra väggen, golvåsar håller på att läggas in. 

 
Ny golvås som inpassats i äldre frisk syll med en ”halvlaxning”, vägg mot öster. Foto Per 

Malmsten. 
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Spån har satts tillbaka, några nytillverkade spån som fanns sparade från 2010 har också 

använts. 

 
Åtgärder är utförda, golvet tillbakalagt och möbler och fast inredning är återställda. 
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Fuktproblemen i sakristian var orsakade av det takläckage som åtgärdades 

under 2010. Det gick att se att vatten runnit från tak och längs med väggarna 

ner mot syll och bjälklag. Som jag förstod det var det dock inga andra delar 

av sakristians tak/väggar som hade rötskador, alla problem ska därför nu 

vara åtgärdade.  

Vapenhuset 

Befintligt utseende och skador 

I vapenhuset hade golvåsarna en smäckrare dimension än i långhus och 

sakristia. Åsar var liksom i övriga delar av kapellet inlaxade i syllen. Näver låg 

mellan stengrund och syll, samt syntes det tydligt att syllstocken var 

tjärstruken i nederkant. Bjälklaget hade ingen trossbotten.  

Både golv och bjälklag var i gott skick, även om man kunde skönja äldre 

fuktrosor på åsarna. Syllstocken under entréporten var dock rötskadad. 

Trappan utanför har en betongstomme klädd med en trätrapp som lutar in 

mot entrén. Troligen har rötskadorna uppstått av att regnvatten runnit ner 

från fasaden och ner i glipan mellan den utvändiga trappens betongstomme 

och tornväggen. Det finns idag ingen vattlist som leder bort vattnet.  

 
Demontering av golv har påbörjats i vapenhuset, äldre fuktrosor syns på åsarna. 

 



Antikvarisk rapport/  30 

 
Golvåsarna var av klenare dimension i vapenhuset. 

 

 
Golvåsarna var laxade in i syllstocken. Syllen var tjärad i underkant samt låg näver mellan 

syllstock och sockelstenar. 
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Trätrapp upp till entrén. 

 

Genomförda åtgärder 

Syllen verkade vara utbytt sedan tidigare, den utgjordes inte av en ”stock” 

utan av flera längsgående plank. Per Malmsten har ersatt den befintliga 

konstruktionen med ny av lika utförande. Plankbitarna har fästs in i den 

södra sidosyllen. Mot norr fanns friska delar kvar av den västra tornsyllen så 

här fäste man de nya planken i de kvarvarande. Det nya virket har tagits av 

gran vilket har tjärats. Generellt är samtliga syllar i kapellet tjärade i 

underkant, här valde Per Malmsten att tjära hela syllen.  

I övrigt var allt virke friskt i vapenhuset, inga åtgärder har behövt göras. 

För att undvika att syllen återigen får rötskador har Per Malmsten slipat av 

betongavsatsen framför entrén så att den fått en lutning från dörren och 

fasaden. Vi beslöt även att Per Malmsten skulle sätta en plåtavtäckning 

längst ned kring entrédörren för att på så vis ytterligare leda bort vattnet från 

entrén. 
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En plåtavtäckning i svart har satts kring entrédörren. 

Övrigt 
Under 2010 lades en skivtäckt plåttäckning i ränndalen på sakristian. Plåten 

målades inte vid detta tillfälle. Per Malmsten har därför nu strukit plåten 

med en linoljebaserad takfärg, svart kulör. Fabrikat Pentur Kultur. 

 
Plåttäckning på sakristia/kortak mot norr från 2010 har målats i svart kulör med Pentur 

Kultur. 
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En sista bild, vi lämnar nu Sjoutnäsets kapell för denna gången. 
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