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Inledning

Länsstyrelsen i Jämtlands län beviljade 2003-06-24 Östersunds församling
tillstånd att restaurera interiören i Gamla kyrkan i Östersund (d nr 433-7618-
03). En delbesiktning utfördes 2003-10-10 efter att främst väggar, fönster
och korets golv åtgärdats. Etapp 1 och 2 slutbesiktigades 2005-09-12. Under
etapp 2 åtgärdades framför allt målningsskador på bänkinredning samt
rengöring av golvet i kyrkorummet. Arbetet följde det åtgärdsförslag som
tagits fram av målarmästare Per Halvarsson efter samråd med museet och
församlingen.

Inför den tredje etappen togs ett konservatorsprogram fram av konservator
Anders Persson daterat 2005-02-24. Arbetet med konserveringsåtgärder på
altaruppställning, altarring och två psalmnummertavlor följde detta program
samt ett kompletterande PM som upprättats efter samråd mellan
länsstyrelsen, länsmuseet, församlingen och entreprenören på plats 2006-04-
25. Konserveringsåtgärderna utfördes sommaren 2006 och slutbesiktigades
2006-09-01. Länsstyrelsen beslut skrevs först efter att konserveringen var
färdig 2006-09-05 (d nr 433-8949-06). Konservatorns rapport medföljer som
bilaga.

Antikvarisk kontroll och dokumentation har utförts av Christina Persson,
Jamtli. Besöksprotokoll, fotografier, ritningar och andra handlingar som rör
upprustningen finns i museets arkiv. Filmerna har nummer 03M219,
04M100, 06M87.

Östersund den 3 november 2009

Martina Berglund Christina Persson
Antikvarie Antikvarie



Antikvarisk kontrollrapport/  4

Karta
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Historik
Östersunds gamla kyrka uppfördes 1834-46 i nyklassicistisk stil efter
ritningar av F M Bäck vid Överintendentsämbetet. Byggnaden är timrad
med utvändig revetering. 1843 tillverkades predikstolen med sjuhörnig korg
och snidade och förgyllda symboler samt ljudtak av Salomon Hägglöf från
Häggenås. Den skulpterade altaruppsättningen utfördes 1843 av Anders
Bertilsson, Lockne. Den utgörs av fyra korintiska kolonner som bär upp ett
bjälklag varpå ett bågfält vilar. I bågfältet finns en femuddig stjärna och i
dess ram texten ”Helig, helig är herren Zebaoth”. Altartavlan föreställer ett
österländskt landskap och utfördes av C P Bergstedt tre år senare. Den
övriga inredningen i kyrkan utgörs av slutna bänkkvarter från 1841, orgeln
från 1848-49 med fodral efter ritningar av C G Blom Carlsson och släta
gråmålade väggfält med fyra pilastrar på varje långsida. Längs kyrkorummets
takfot löper en kraftig gesims som bildar en förkroppning över varje pilaster.
Taket utgörs av ett stickbågigt valv i trä.

Kyrkan har sedan byggnadstiden åtgärdats flera gånger både utvändigt och
invändigt. En noggrann genomgång av dessa åtgärder gjordes inför
restaureringen i början av 1980-talet (se åtgärdsprogrammet från 1980 i
länsmuseets topografiska arkiv).

1953-54 genomfördes en större restaurering av gamla kyrkan i Östersund,
enligt förslag av Ingenjör Arvid Persson, Östersund. Då sattes bland annat
porösskivor upp på väggarna och på dessa masonit. Tidigare var väggarna
pappspända. Trägolvet lades om men behölls som skurgolv.

1970 monterades ett nytt tak i kyrkorummet av brädor som sattes med
springor för att få bättre akustik. Springorna lades i 1976 med elastisk
fogmassa och taket och taklisten ommålades.

Kyrkan restaurerades invändigt i början av 1980-talet efter handlingar
upprättade av K-konsult, Östersund. Per Halvarssons målerifirma utförde
arbetet. Man valde vid denna restaurering att försöka gå tillbaka kyrkans
ursprungliga karaktär.

Miljöbeskrivning
Östersunds gamla kyrka ligger på en svagt upphöjd plats mellan Kyrkgatan
och Rådhusgatan i centrala Östersund inom stadens rutnätsplan. Tornet är
orienterat i väst och sakristian i öst. Runt kyrkan finns en kyrkogård/park.
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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
material, framställningsteknik och hantverksteknik varit av traditionellt slag.
Den slutliga upplevelsen av hela byggnaden eller enskilda detaljer är
densamma som före insatsen.

Östersunds gamla kyrka har genomgått många renoveringar sedan
byggnadstiden som både syftat till förändring och bevarande. Idag präglas
kyrkan av den senaste renoveringen som gjordes under tidigt 1980-tal.
Målsättningen var då att återskapa den karaktär kyrkan haft när den stod klar
på 1840-talet. Östersund var vid den tiden en mycket liten stad med få
invånare och begränsad bebyggelse. Kyrkbygget tycks ha kantats med
bekymmer och penningproblem och drog ut på tiden. Utan att avlägsna de
tillägg som gjorts under framförallt 1950- 70-talen valde man vid
restaureringen 1980 att återskapa den färgskala som kyrkan haft under sin
första byggnadsperiod trots att många spår var försvunna. En orsak till detta
val var att kyrkan inte genomgått några genomgripande ombyggnader utan
att förändringarna under årens lopp främst koncentrerats till färgsättning
och mindre detaljer.

2003-2006 års restaurering och konservering föranleddes framförallt av den
nedsmutsning som kyrkorummets inredning genomgått sedan 1980. Det
fanns inga antikvariska skäl till att ändra de val om inriktning av åtgärder
som tagits under restaureringen 1980, och det bestämdes att målet först och
främst var att rengöra, bättringsmåla och fästa den färg och förgyllning som
var befintlig. I samband med framtagandet av ett utförligt
konserveringsprogram under pågående restaurering 2005 gjordes ytterligare
val om att avlägsna vissa sekundära lagningar och ytbehandlingar på de fasta
inventarier där originalbehandlingen gick att ta fram under de sekundära
lagren. Det medförde att vissa partier nyförgylldes och nymålades eftersom
det inte var möjligt att ta fram eller retuschera original överallt.
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Beskrivning av utförda
åtgärder
Etapp 1

Väggar Partier täckta av väv
Vid restaureringen 1980 täcktes masoniten på väggarna av en
glasfiberväv som klistrades fast. Väven målades med Beckers
väggfärg, en latexfärg. Detta för att försöka dölja skarvarna
mellan masonitskivorna.

Inför restaureringen 2003 var väggarna väldigt smutsiga
eftersom latexfärgen dragit åt sig mycket smuts. På några
ställen hade glasfiberväven även spruckit, antagligen på grund
av att väggarna rör sig.

Under en skada i väven och masoniten till höger om
blinddörren till sakristian undersöktes om det fanns äldre
väggbeklädnader under porösskivan. Där hittades en tjock väv
med gul stänkmålning och under denna ett lager papp med grå
bemålning. Två prover finns bevarade i tillsammans med
övriga handlingar från restaureringen i museets arkiv. Det
kunde således konstateras att väggarnas äldsta färgsättning
varit ljust grå. Det kan möjligen vara så att den tjockare väven
med gul bemålning endast funnits på korväggen men detta är
inte undersökt.

Alla väggar har rengjorts med Målartvätt. Blåsor och sprucken
väv lagades med vävlim. Väggarna målades sedan med en
emulsionsfärg med penselstrykning. Kulören är densamma
som tidigare, d v s grå. Emulsionfärgen ska inte dra åt sig
smuts i lika hög grad och vara lättare att rengöra.
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Takfris och pilastrar
Takfrisen och pilastrarna av trä var i gott skick och behövde
endast rengöras. Till det användes triammoniumcitrat. På vissa
ställen var det dock nödvändigt att lossa och skära bort en bit
av väven eftersom den var limmad upp på träet. Där blev det
även nödvändigt med retuschering på takfris och pilastrar.

Korgolv Korgolvet lackades 1980 med en plastlack kallad sidenglitsa.
Lacken hade nu delvis nötts bort. Det togs beslut om att
avlägsna lacken och ta fram skurgolvet igen precis som i resten
av kyrkan.

Korets golv rengjordes mycket försiktigt vid restaureringen
genom handslipning och med lackfräs för att behålla
skurgolvets naturliga struktur och yta. Slippapper med grovlek
P60 användes, grövre kan inte användas på furugolv. Vid
spikskallarna syntes fortfarandes spår av sidenglitsan eftersom
den är svår att helt få bort om inte golvet slipas mer. Efter
slipningen behandlades golvet med såpa av märket WASP.
Golvet ströks med såpa två gånger för att mättas och efteråt
användes polermaskin. Anvisningar har getts till församlingen
om hur golvet framöver skall rengöras och behandlas
regelbundet med såpa (se anvisning sid 15).

På bilden syns södra väggen som är täckt av väv samt takfris och pilastrar efter
utförd restaurering (03M219/09).
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Korgolvet efter behandling (03m219/17).

Fönster Fönstren mot söder var i sämre skick än de mot norr, men var
överlag bra. Måleriet var sämst på karmarnas bottenstycken
där spacklet hade spruckit och färgen därmed lossnat. På
karmbrädan har det varit spacklat så tjockt att spacklet nästan
var mjukt. När detta skrapades bort syntes det tydligt att man
salat i en bit när porösskivan och masoniten sattes dit på 1950-
talet.

All färg och spackel har tagits bort på karmbrädan och den har
sedan målats utan att spacklars direkt på träet med Lasol
linoljefärg i samma kulör som befintligt. I övrigt har karmen
och fönsterbågarna rengjorts och målningsbättrades på vissa
ställen med Lasol linoljefärg i samma kulör som befintligt.

Dörrar I vindfånget hade båda dörrpartierna fått en hel del stötskador.
Dörrarna rengjordes med triammoniumcitrat och
retuscherades där skador fanns.
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Bänkarnas överliggare
målades om (04M100/35).

Etapp 2

Bänkar Bänkarna målades helt om 1980 av Per Halvarssons
måleriateljé med linoljefärg. Ny marmorering utfördes på
bänkdörrarna och läktarfasadens ljusa marmorering användes
som förlaga.

Det fanns nu en del mekaniska skador på bänkinredningen
som vid restaureringen åtgärdades främst genom
bättringsmålning och retuschering. Bänkarnas överliggare var
delvis mycket skadad och ommålades därför helt och hållet.
Även inmålning av brädan framför bänkelementen utfördes.

Golv Golvet i bänkkvarteren rengjordes 1 gång med såpa med hjälp
av en skurmaskin. Därefter polerades golvet 1 gång med
linoljesåpa.

Orgel Orgeln torrengjordes från damm och smuts.

Predikstol Ljudtaket på predikstolen torrengjordes från damm och smuts.

Etapp 3
Etapp 3 innebar konserveringsarbeten på altaruppsatsen, nummertavlorna
och altarringen. Vid besiktningen inför framtagandet av ett
konserveringsprogram konstaterade konservator Anders Persson att partier
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av originalförgyllning senare bronserats och att det fanns oskadad poliment
förgyllning under denna på många ställen. Vid ett möte på plats deltog
representanter från församlingen, länsstyrelsens kulturmiljöenhet,
länsmuseet och konservatorn för att diskutera målsättningen med
konserveringen och de antikvariska ställningstagandena. Det bestämdes då
att en låta konservator Anders Persson göra en mer detaljerad undersökning
för att klargöra de olika färg- och förgyllningsskiktens ålder men att 1980 års
beslut om att låta kyrkans äldsta färgsättning dominera inte skulle ändras.

En utförligare beskrivning av konserveringsarbetena finns i en Anders
Perssons dokumentation, se bilaga.

AltaruppsatsAlla ytor var smutsiga av fet sot och damm. Torkskador
observerades på flera ställen. Färgskiktens fästning till
underlagen var svaga på vissa ställen och risk fanns för att de
skulle lossna ännu mer.

Kolonner
Vid rengöringen av kolonnernas färgskikt kunde det
konstateras att de hade sekundära bättringar och påmålningar i
en gråvit färgställning som var mörkare och mer marmorerad
än den underliggande. Denna färgställning kan möjligen ha
tillkommit i samband med marmorering av entablementet och
bågfältets listverk 1924. Kolonnernas bemålning rengjordes
med Triammoniumcitrat och vatten och skador i färgskikten
retuscherades med hartsoljefärg.

Vulstringar
Den polimenta förgyllningen på vulstringarna var sporadiskt
bevarad. Den äldsta förgyllningen var utförd på röd bolus.
Ovanpå denna hade troligtvis en schellack lagts och sedan en
matt förgyllning i åtminstone två omgångar.

De fyra nedre vulstringarna på kolonnerna rensades från matt
sekundär förgyllning och omförgylldes i polimentteknik med
äkta 23,5 karat guld efter att ny kredering påförts. Krederingen
under förgyllningen gick inte att bevara eftersom det lätt blir
dragningar när den nya krederingen möter den gamla om man
inte har rätt blandningsförhållande och det är svårt att hitta
rätt blandning. En referensyta sparades på den nedre
vulstringen mot söder på insidan mot korväggen.
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Vulstringarna längst ned på kolonnerna i altaruppställningen. Grundningen med röd
bolus syns tydligt under förgyllningen (06M087/18)

Vulstringarna efter att nyförgyllning utförts med polimentteknik (bild 19,
konserveringsrapport CD-skiva)
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Kapitäl
Det uppdagades under arbetets gång att kolonnernas kapitäl
tidigare varit målade i en något mer ljusgrön nyans och att de
övermålats med en grå avvikande akrylatfärg. Delar av
originalförgyllningen i matt guld i kapitälens övre del hade
också övermålats.
Det beslutades därför att avlägsna den grå akrylatfärgen och
att grundmåla dessa med vit linoljefärg och sedan ommåla
dem i grön kulör enligt en framtagen referensyta. De fält som
varit matt förgyllda, mellan voluterna, omförgylldes i matt
teknik med äkta guld i enlighet med framtagen referensyta. En
referensyta med originalfärg finns på kapitälet mot söder i den
nedre delen mot vulstringen.

Kapitälet längst mot söder före åtgärd. Vid skrapning hittades grön färg och matt
förgyllning under den gråa kulören. (bild 11, konserveringsrapportens CD-skiva)
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Den grå färgen har tagits borg och kapitälen har grundats med vit linoljefärg. Vid pilen syns
den underliggande gröna färgen på kapitälen som sedan återskapades (06M087/08).

Samma kapitäl efter utförd åtgärd. Den gröna färgen och matta förgyllningen har
återskapats (bild 22, konserveringsrapport CD-skiva)
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Altarring Alla ytor var smutsiga av fet sot, damm och stearinstänk. Små
partier med avskavd färg och förgyllning förekom, liksom små
urslagna flisor på balusterdockorna.

Färg och förgyllning fästes med Acronal 300D. Färgskikten
och förgyllningarna rengjordes. Skador i färgskikten
retuscherades med hartsoljefärg till kulör och glansvärde lika
befintligt. Skador i förgyllning retuscherades med material och
teknik lika befintligt.

Altartavla Altarmålningens färgskikt var smutsigt och hade omfattande
retuscher och påmålningar. Målningen rengjordes och de mest
missfärgade retuscheringarna justerades.

Nummer- De förgyllda ramarna var smutsiga och rengjordes från fet sot
tavlor och damm med mineralisk terpentin. Löst sittande kredering

fästes mot underlaget med Acronal 300D. Skador krederades
och förgylldes med metod och material lika original.

Den södra psalmnummertavlan som delvis övermålats med
bronsfärg avlöstes sina sekundära bronseringar och där behov
fanns omförgylldes partierna i polimentteknik med äkta guld

Altarringen efter åtgärd. (bild 26 konserveringsrapport CD-skiva)
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23,5 karat. Omförgyllningen utfördes endast för att få en
vårdad helhetsbild och den framtvättade originalbehandlingen
sparades så långt det var möjligt.

Den södra psalmnummertavlan efter åtgärd. (bild 38 konserveringsrapport CD-skiva)



Antikvarisk kontrollrapport/  17

Anvisning om rengöring av
skurgolv
Följande anvisning är avsedd för såpa av märke WASP som användes vid
restaureringen 2003-2005. Principen gäller dock också för andra golvsåpor.

Normalstädning
Vid vanlig städning blandas 2 cl parkettsåpa eller grov golvsåpa med 10 liter
vatten.

Djuprengöring
Utförs ungefär 1 ggr/år eller när behov finns. 2 dl grov golvsåpa blandas
med 10 liter vatten. Skurmaskin kan användas. Efter rengöring torkas golvet
torrt och såprester avlägsnas. Låt golvet vila några timmar så att fukten
försvinner.
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