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Inledning
Länsstyrelsen beviljade 2007-08-09 Frösö-Sunne-Norderö kyrkliga samfällighet
tillstånd att restaurera klockstapeln vid Norderö kyrka ( lst dnr 433-11538-06).
Till grund för ansökan låg ett åtgärdsprogram upprättat av restaureringskonsult
Leif Markström daterat 2002-11-12 samt ett förfrågningsunderlag daterat 2006-
09-29.

Ett av villkoren i länsstyrelsens beslut var att en färgundersökning av klocksta-
peln skulle genomföras innan restaureringen, samt att ett färgsättningsförslag
skulle upprättas med utgångspunkt i färgundersökningen. Jamtli fick av samfäl-
ligheten i uppdrag att göra färgundersökningen (Jamtli rapport 2008:4) som
kom att ligga till grund för de målnings- och tjärningsarbeten som gjordes un-
der restaureringen. Uppdraget utfördes i samarbete med konservator Lennart
Kristiansson, Länsmuseet Västernorrland. Länsstyrelsen fattade beslut om
klockstapelns målning 2008-06-17 (lst dnr 433-8726-08).

Restaureringen genomfördes sommaren 2008. Arbetet har främst bestått i utby-
te av rötskadat virke och takspån, borttagning av plastfärg, tjärning av tak och
fasader samt målning. Avslutande tjärningsarbeten genomfördes 2009. Slutbe-
siktning gjordes 2008-09-22 under ledning av besiktningsman Leif Markström.

Antikvarisk kontroll och dokumentation har utförts av Christina Persson, Jamt-
li. Minnesanteckningar, fotografier, ritningar och andra handlingar som rör
upprustningen finns i Jamtlis arkiv. De analoga filmer som togs vid restaure-
ringen har nummer 08m07, 08m10, 08m19, 08m37, 08m38 och 08m55. Dess-
utom togs digitala foton som bränts ned på en CD-skiva tillsammans med övri-
ga handlingar.

Östersund 7 mars 2012

Christina Persson
Antikvarie



Antikvarisk kontrollrapport – Norderö klockstapel  4



Antikvarisk kontrollrapport – Norderö klockstapel  5

Karta

1:10

S:2S:11:4 2:2
1:13

1:9

1:15

1:7

1:12:10:6 S:8S:7

1:31:2

2:6
1:4

1:36

s 2:18

1:12 1:31
1:1

1:221:2
3:5
1

2:15

1:11
1:14 2:21

1:3
4:1

3:7 2:22
1:36
1

1:11 2:22
s

3:5

2:18

TRU

NORDERÖNS-HOV

TIVARSGÅRD
LUNDERÄNGET

ARS-

D

ÖNSTA

-SNÖREDRON
NORDERÖNSNEKCAB

NORDERÖNS
PRÄSTBORD

PRÄSTBORD

DE VÄSTANEDE

ÖNSTA

Trusta
S

Hov

Önsta

hdirFakryköredroN

agutssgnineröF

rden
Högen

Ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket. Dnr L 1999/387

Norderön



Antikvarisk kontrollrapport – Norderö klockstapel  6

Historik och beskrivning
Klockstapeln vid Norderö kyrka byggdes 1752 av byggmästare Pehr Olofsson
från Dillne, Oviken 1. Medhjälpare var Per Jönsson från Näs socken. Pehr
Olofsson var verksam som byggmästare i framförallt Jämtland och Härjedalen
under andra hälften av 1700-talet och ansvarig för både ombyggnader av kyrkor
och för nybyggnader av klockstaplar. Bland annat är klockstaplarna på Frösön,
Oviken, Hackås, Mattmar och Hallen byggda av honom. Pehr Olofsson var
även ansvarig för ombyggnaden av Norderö kyrkas takvalv. Enligt uppgifter i
räkenskaperna levererade sockenmännen virke till klockstapeln medan kyrko-
kassan bekostade arbete och tjära.

Norderö klockstapel skiljer sig i utformningen från de övriga klockstaplar som
är byggda av Pehr Olofsson. Klockstapeln kröns inte av en lökformad kupol
och spira utan har en spira med pyramidisk form precis som det undre taket
som täcker klockdäcket. Norderö klockstapel är den minsta av Pehr Olofssons
klockstaplar.

En stor restaurering av hela kyrkomiljön ägde rum 1939 efter ett åtgärdspro-
gram upprättat av landsantikvarie Eric Festin.2 Då murades bland annat kyrkans
vapenhus upp i tegel, som ersättning för det timrade vapenhuset, och den
muromgärdade kyrkogården utvidgades mot norr. Samma tid ägde restaurering-
en av Mattmars klockstapel och kyrka rum efter Eric Festins förslag. Även där
byggdes ett nytt vapenhus.

För Norderö klockstapel beskrivs i åtgärdsprogrammet att allt utvändigt trävir-
ke skulle färgas med ”mörk kopparfärg” och tjäras, på samma sätt som på kyrk-
taket. Det är inte känt vad som menas med mörk kopparfärg. Vidare var fem av
stolparna rötskadade och skulle påskarvas. Sadeltaket skulle kompletteras med
nya vattrandade brädor. Omkring stolparna skulle tätning med galvanitplåt gö-
ras. Det finns igen rapport i museets arkiv över vilka arbeten som verkligen
kom att utföras.

Efter 1939 har det inte genomförts någon större restaurering av klockstapeln
men enskilda brädor i faltaket har bytts ut efter hand och flera tjärningar och
målningar av stapeln har genomförts. De rödmålade byggnadsdelarna har må-
lats med plastfärg. Några av balusterdockorna har försetts med nya tappar. Sta-
peln tjärades senast 1987.

1 Uppgifterna i kapitlet är huvudsakligen hämtade ur Jan Sundströms kyrkobeskrivning av Nor-
derö kyrka, Jämtlands kyrkor 34, 1987.
2 Norderö kyrka, Norderö socken. Handlingar från restaureringen 1938-39 i Jamtlis topografis-
ka arkiv.
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Beskrivning
Klockstapeln är byggd i liv med bogårdsmuren i kyrkogårdens sydvästra hörn.
Den har en kvadratisk plan (se skiss nedan). Underredet består av en kraftig
syllkonstruktion med dubbla syllstockar. Det går tre tvärväggar mellan B- och
D-syllarna och en tvärvägg mellan A- och C-syllarna. Underredet vilar på
grundstenar av natursten.

Runt det yttre syllvarvet står åtta yttre stolpar, en stolpe i varje hörn och en
stolpe mitt emellan dessa. Stolparna bär upp klockstapelns tak. Ovanpå tvär-
väggen mellan A- och C står de tre stolpar som utgör klockstockarna. Mellan
dessa tre hänger de två kyrkklockorna. Alla tre klockstockarna stöttas av strävor
som tar stöd i de tre tvärväggarna mellan B och D. De yttre stolparna stöttas av
kryssträvor.
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Klockstapelns nedre del, klockboden, är inklädd med stående lockpanel. Klock-
våningen är öppen och omges av ett räcke med balusterdockor. Mellan det ned-
re pyramidformade taket och spiran finns en italian, d.v.s. ett lodrätt parti med
ljudluckor. Samtliga tak och de yttre stolparna är beklädda med näbbformade
kyrkspån.

Klockstapeln hade före restaureringen en rödmålad stående lockpanel. Rödmå-
lade var likaså balusterdockorna i klockvåningen och ljudluckorna. På dörren
finns spår efter röd färg. De spåntäckta pyramidtaken och stolparna var tjärade
liksom faltaket över den nedre boden.

Benämning av byggnadsdelar
I beskrivningen av skador och utförda åtgärder utgår märkningen av klocksta-
pelns konstruktion från vägg A som är vägg med huvudingång. Därefter märks
väggarna medsols med B, C och D. De nedersta syllstockarna numreras som 1
och för övriga stockar fortsätter numreringen uppåt. Andra stocken nedifrån på
ingångsväggen har alltså beteckningen A2. Stolparnas numrering utgår från
samma princip. Vägg A är belägen mot öster.



Antikvarisk kontrollrapport – Norderö klocks

Restaureringens syfte och förhållningss
Restaureringsinsatserna initierades av de omfattande rötskador som
stateras på stora delar av klockstapeln; i grundkonstruktionen, på sp
en, lockpanelen och balusterdockorna.

Syftet har varit att endast byta ut rötskadat virke. Nytt virke har beh
det som bytts ut. Målsättningen var att klockstapelns konstruktion o
skulle bibehållas genom att i första hand använda traditionella mater
niker som använts vid klockstapelns byggande. Huggna ytor skulle e
huggna och sågade ytor med sågade. Vid åtgärder på byggnadsdelar
ut vid underhåll och renoveringsåtgärder under årens lopp fanns va
att ersätta det skadade med ett material som framställts med samma
det befintliga eller med den teknik som kunde förmodas vara den ur
I fråga om spåntäckningen var målet att inte minska andelen spjälka

Inför restaureringen gjordes i enlighet med länsstyrelsens beslut en
ning om klockstapelns tidigare ytbehandling och färgsättningar. I fä
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ningen fanns tre förslag till färgsättning. Det första förslaget var att behålla den
färgsättning klockstapeln hade före restaureringen men att ta bort den röda
plastfärgen och ersätta den med traditionella material som tjära och falu röd-
färg. Det andra förslaget var att återgå till den färgsättning klockstapeln haft
före 1938 då den senast restaurerades med rödtjärat spån. Det tredje förslaget
var att återgå till en äldsta kända färgsättningen med rödtjärat spån och panel
behandlad med tjära pigmenterat med träkolssvart. Det slutgiltiga beslutet blev
att behandla klockstapeln i enlighet med det äldsta förslaget, framförallt motive-
rat utifrån att spåntaket på kyrkan i början av 2000-talet lagts om från sågat
spån till spjälkat spån liknande det från 1700-talet.
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Genomförda åtgärder

Grund
Klockstapelns syllram med tvärväggar ligger på en en-
kel kallmur. Syllen vilar i allt väsentligt på stenarna un-
der respektive knutpunkt i konstruktionen. Sedan delar
av panelen på boden avlägsnats och klockstapeln lyfts
upp justerades knutstenarna och kallmuren. Klocksta-
peln var som högst på mitten av A och C vid spirorna
och lutade ned mot B- och D-väggarna. Detta justera-
des genom att fler stenar lades under syllen så att lut-
ningen minskade.

Stomme
Enligt åtgärdsförslaget fanns rötskadorna bland annat i
den yttre syllkonstruktionen. De största rötskadorna
hade i förväg lokaliserats till knutpunkterna där stol-
parna mötte syllen på södra (B) och västra (C) väggen.
För att kunna bedöma skadornas omfattning bättre
togs klockbodens panel och golvet i klockboden bort.
Både de nya lagningar som gjordes och gamla lagning-
arna har markerats på principskissen på nästa sida.

Lägsta syll ligger i B och D-väggarna. Syllarna är ca 5,2
m långa. De mäter ca 33 cm i rot och minst 25 cm i
topp.

B1 var mycket rötskadad både vid knuten AB och BC.
Hela stocken byttes. På C-väggen var C1 framförallt
angripen av röta. C2 var också rötskadad, framförallt
vid knuten CD. Det var osäkert om det skulle gå att
byta hela C2 eftersom klockstapeln skulle behöva lyftas
så högt för att få loss den befintliga stocken och få dit
en ny. Lyftet gjordes med hjälp av tre limträbjälkar.
Hela C1 och C2 byttes utan missöden.

Vid knuten CD var D2 skarvad sedan tidigare. Stolpen
ovanpå knuten var också skarvad. Skarvningen av D2
byttes ut och sträcker sig från knuten ca 150 cm så att
den går förbi första tvärväggen. Vid tvärväggens ås ur-



Antikvarisk kontrollrapport – Norderö klockstapel  12

halvades D2 så att ca 8 cm återstod i botten av stock-
en.

I knuten AD fanns flera äldre lagningar av både syllar-
na och stolpen. Det gjordes inga nya lagningar men det
sattes ett gängstål genom den gamla lagningen av D1
och D2 eftersom den var dåligt utförd.

Principskiss över stommen.
De enkla streckade linjerna visar de byggnadsdelar som byttes ut vid restaureringen 2008.
De korsade linjerna visar vilka byggnadsdelar som är bytta sedan tidigare och som inte åtgär-
dades vid restaureringen 2008.
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Bild 3. Knuten B-C ef
B1 hade bytts och att
och C2 hade bytts.

Foto JLM 08m37/36
Bild 2. Knuten B-C före
åtgärd. De längsgående
syllstockarna är C-
syllarna.
Digitalt foto 2008-08-12

ter att
C1
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Bild 4. C-väggen efter
att syllarna bytts. Krys-
strävorna har ännu inte
åtgärdats.

Foto JLM 08m37/33

Bild 5. Stolpen mitt på C-
väggen efter byte av syllar.

Foto JLM 08m37/34
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Stolpar
Stolparna gafflar över syllstockarna och är dessutom
fastsatta med en mycket grov järnspik i syllen.

I knuten mellan C och D-vägg var hörnstolpen sedan
tidigare kapad och utbytt i nivå med klockvåningens
golv. Den utbytta delen vilade på CD-knuten och en
plankbit som var lagd där som stöd (se bild 4). Stolpen
fick kapas i sin nederdel för att få dit C2 och få till ett
bättre stöd mellan den nya C2 och stolpen (se bild 5).

I knuten mellan D och A-väggen var likaså hörnstol-
pen kapad och skarvad ca 1 meter upp. Övriga hörn-
stolpar var inte skarvade.

Bild 6. Den sedan tidigare
skarvade stolpen vid CD-
knuten innan syllarna hade
åtgärdats.

Digitalt foto 2008-06-03
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Spåntäckning på stolpar
Spånen på stolparna är mellan 65-75 cm långa. Näb-
bens längd är ca 27 cm. Spånen är handtäljda och an-
passade till stolpens runda form. Totalt byttes ca 150
spån på de åtta stolparna. De handtäljdes av Stig Nils-
son Byggservice AB (se bild 8).

Kryssträvor
Kryssträvorna hjälper till att stabilisera stommen. De är
placerade direkt innanför stolparna i syllvarvet vid varje
vägg.

Bild 7. Knuten CD efter att
C1 och C2 hade bytts och
D2 skarvats. Den gamla
stolpen kapades för att få en
bättre anläggningsyta mot
C2.

Digitalt foto 2008-09-02
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På B-väggen var den del av kryssträvan som går ned på
C-syllen ihalvad sedan tidigare på ovansidan. En ny
ilagning gjordes på samma ställe genom att hela strävan
byttes och ihalvades med den ursprungliga.

På C-väggen var kryssträvorna rötade i sin nedre del.
Strävan som går ned på B-syllen kapades i nivå med
sadeltaket och skarvades. Strävan som går ned på C-
syllen kapades ovanför taket och en ny stock ihalvades
med den ursprungliga.

Bild 8. Kryssträvorna på
B-väggen. Strävan som
går ned på C-syllen var
halvt ilagad sedan tidiga-
re.

Digitalt foto 2008-08-12

Bild 9. Kryssträvorna på
C-väggen sett från klock-
stapelns insida. Strävan
som går ned på B-syllen
har kapats. Den andra
strävan kapades senare och
skarvades.

Digitalt foto 2008-09-22
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Klockbod
Faltaket över klockboden
Falbrädorna i klockbodens sadeltak hade olika bredder
och var av olika ålder. Det fanns spår efter ramsåg, cir-
kelsåg och yxa på brädorna. Både bottnarna och locken
hade hyvlade vattspår. Bottnarna varierade mellan ca
27-34 cm i bredd och tjockleken mellan 37-44 mm.
Locken varierade i bredd mellan ca 13-17 cm och
tjockleken var 25 mm. På de norra takfallet var det fler
äldre lockbrädor bevarade än på södra sidan. På flera
ställen hade man kompletterat med nya lockbrädor så
att dessa låg kant i kant ovanpå bottnarna. Dessa sak-
nade vattspår. Många av de äldre lockbrädorna var
rötskadade. Faltaket var tjärat sedan tidigare men det
syntes inga spår efter rödtjära på brädorna.

Inifrån klockboden gick det att se att två bottnar på
norra takfallet och en botten på södra takfallet hade
huggspår. Totalt fanns i övrigt ca 25 bottnar som var
ramsågade.

De brädor som var nya och saknade vattspår byttes ut
mot nya ramsågade brädor med hyvlade vattspår. Äldre
rötskadade brädor i faltaket byttes likaså. I det södra

Bild 10. Kryssträvan på
B-väggen efter att den
nedre delen skarvats
halvt i halvt. Till vänster
syns skarvningen av
strävan på C-väggen som
också gjordes halvt i
halvt.

Digitalt foto 2008-09-22
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takfallet (B-väggen) byttes samtliga lockbrädor och två
av bottnarna bevarades. Locken lades med ett mellan-
rum över skarvarna mellan bottenbrädorna. På det nor-
ra takfallet (D-väggen) byttes likaså samtliga lockbrädor
och tre bottnar bevarades (se bilderna 8,9).

Den galvade plåten som placerats som tätning runt
stolpar och snedsträvor vid genomföringarna i taket
byttes ut mot en mer lättböjlig blyplåt.

Klockbodens panel
Den hyvlade panelen på klockboden var till största
delen antagligen ursprunglig. Brädorna var profilerade
med hyvel i kanterna. Panelens bottnar och lock har
lite olika längder och hade inte en helt rak kant ned
mot marken.

På D-väggen gick panelen ned mot marken och var
därför ganska illa rötad längst ned. Högre upp var dock
panelen i bra skick. Det var svårt att skarva brädorna i
nederkant eftersom det inte fanns någon regel att fästa
den iskarvade delen i. Istället beslutades att kapa pane-
len ca 10 cm och behålla originalpanelen.

Totalt byttes 35 brädor, både lock och bottnar, runt
om på klockboden.

Bild 11. Den norra delen
av sadeltaket efter att
faltaket till sin största del
bytts ut mot nya brädor.

Digitalt foto 2008-09-22
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Klockdäck
Golv och åsar
Golvet i klockdäcket vilar på åsar som ligger i nord-
sydlig riktning, d.v.s. mellan B och D-väggarna. Samtli-

Bild 12. Panelen på C-
väggen var värst rötska-
dad. Här fick stora delar
av panelen bytas.

Digitalt foto 2008-09-22

Bild 13. Panelen på B-
väggen var precis som på
D-väggen inte så illa
rötskadad.

Digitalt foto 2008-09-22



Antikvarisk kontrollrapport – Norderö klockstapel  21

ga golvåsarna var så angripna av röta att de måste by-
tas.

Golvet ligger i öst-västlig riktning mellan A och C-
väggarna. Flera av golvbrädorna var rötskadade och
byttes delvis mot nya brädor med en tjocklek på
38mm. Den yttersta brädan mot D-vägg byttes inte.
Bräda nummer 2 som sträckte sig hela klockdäckets
längd byttes i sin helhet. Sedan byttes två brädor från
C-vägg och fram till golvluckan. Följande bräda som li-
kaså var hellång behövde inte bytas. Däremot byttes
nästa hellånga bräda. Sedan byttes fyra brädor från C-
vägg och fram till den yttersta klockbocken.

Det var även rötskador i balusterräckets över och un-
derliggare. Samtliga underliggare till balusterräcket byt-
tes mot nya. Balusterdockorna demonterades för att
möjliggöra bytet.

Balusterdockorna
Balusterdockorna i balusterräcket hade lite olika form
och tjocklek. Vissa var bytta för inte så länge sedan. De
var alla målade med röd plastfärg. Två balusterdockor
med olika tjocklek användes som mallar för tillverkning
av nya balusterdockor.

Bild 14. De tre brädorna
vid golvluckan som byttes.

Digitalt foto 2008-06-03
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Samtliga balusterdockor demonterades eftersom under-
liggaren måste bytas på alla fyra sidorna. 18 baluster-
dockor nytillverkades och ersatte skadade baluster-
dockor. De tillverkades av J Lennartssons snickeri i
Hedesunda. Balusterdockorna behandlades med tjära
pigmenterat med träskolssvart (se måleri och tjärnings-
arbeten).

Tak
På tre av de pyramidformade takfallen låg sågat spån,
antagligen från restaureringen 1938, i en tvålagstäck-
ning. Det var starkt vittrat. Det syntes inga spår av rött
på spånen. Det nedersta varvet spån på de nedre takfal-
len var inte regelrätta spån utan en bräda ur vilka spån-
näbbar sågats fram. De var V-formade (se bild 12). Ef-
tersom de övre takfallen har en brant lutning var spå-
nen på dessa takfall i bättre skick än de undre takfallen.

På de norra takfallen fanns handspjälkat spån bevarat.
På italianen samtliga sidor mellan de två takfallen fanns
tre rader spån som också var handspjälkade. På dessa
fanns spår efter rött pigment. I enlighet med länsstyrel-
sens beslut ersattes spjälkade spån med nya så att ande-
len spjälkat spån på klockstapeln inte minskade. Samt-
liga spån på taken beställdes från Hälsinge takspån.

Bild 15. Kryssträvorna
demonterades eftersom
det var nödvändigt att
byta underliggaren där
de var intappade. Totalt
fick 18 bytas ut.

Digitalt foto 2008-06-03
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Den nedersta brädan med ursågade spånnäbbar togs
bort och ersattes med sågade spån med V-form.

På de östra takfallen låg sågat spån. På det nedre takfal-
let byttes rötskadade och spruckna spån ut mot både
sågade spån från det västra nedre takfallet och nya så-
gade spån. På övre takfallet byttes ca 10 spånor i kan-
ten mot norra takfallet mot nytt sågat spån. Några spå-
nor i italianen byttes.

På södra takfallen låg sågat spån. Dåliga spån byttes
mot sågade spån från västra takfallet och nya sågade
spån. På det övre takfallet var endast några få spån i
behov av byte. På italianen var träet i spånorna delvis
helt bortfrätta av solen. Här byttes samtliga spån i de
två nedre raderna.

På västra takfallen var spånen i sämst skick. Virket var
frodvuxet, hade märg kvar och liggande årsringar. An-
tagligen var spånorna gjorda av cirkelsågade brädor.
Alla spån på nedre takfallet byttes mot nytt sågat spån.
Övre takfallet var i bättre skick så här gjordes ilagning-
ar. På italianen var spånorna delvis bortfrätta av solen
och de två nedre raderna byttes mot ny spjälkad spån.

Bild 16. Spåntäckningen på det
nedre västra takfallet före åt-
gärd. Här var den understa V-
formade spånraden nästan helt
bortrötad.

JLM 08m10/15
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På de norra takfallen låg det handspjälkat spån i en
tvålagstäckning. De var mellan 65-70 cm långa och
hade en näbb på ca 24 cm. Spånorna var avsmalnade ju
högre upp man kom. Vissa spånor var dubbelspånor,
d.v.s. två näbbar hade formats ur ett spjälkat trästycke.

Bild 17. Det nedre östra
takfallet efter åtgärd.
Rötskadade och spruckna
spån byttes. De nytillver-
kade spånen är mörka
eftersom de är doppade i
tjära.

Digitalt foto 2008-06-03

Bild 18. Spånen på
italianen mot söder
efter att de två nedre
varven bytts ut mot ny
spjälkad spån.

JLM 08m19/21
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Allt spån på det nedre takfallet byttes mot ny spjälkad
spån som lades i en trelagstäckning. De nya spjälkade
spånen från Hälsinge takspån var nämligen 82 cm långa
med en näbb på mellan 24-27 cm vilket gjorde att de
var svåra att kombinera ihop med de kortare spånen i
tvålagstäckningen. Anledningen var att man beställt
spån som hade samma dimension som de spån som la-
des på kyrkans tak några år tidigare. Spånen var även
lite tjockare än de befintliga och de behövde handhug-
gas för att passa i taktäckningen. De nya spånorna la-
des avsmalnande uppåt på samma sätt som tidigare.

De äldre spån som gick att återanvända sparades och
användes för att göra ilagningar på det övre takfallet
som således har kvar sin tvålagstäckning. Spånen i itali-
anen mot norr behövde inte åtgärdas.

Bild 19. Det nedre
norra takfallet där hela
spåntäckningen byttes
mot ny handspjälkad
spån i en trelagstäck-
ning.

JLM 08m19/28
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Ljudluckor
Ljudluckorna var målade med plastfärg som skrapades
bort. Luckorna var gjorda av stående brädor som satts
ihop med två narar på baksidan. En profilerad ram var
fastspikad på brädorna som utsmyckning.

De två västra luckorna var så skadade att alla brädor
behövde bytas ut. Den profilerade ramen kunde åter
spikas fast på brädorna. Mot söder behövde endast en
bräda bytas på luckan mot väster, liksom en av listerna.
Mot norr byttes alla tre brädorna och den nedre listen.
Samtliga narar kunde återanvändas.

Bild 20. På italianens
norra sida behövde
spånorna inte bytas.

JLM 08m19/25
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Tornspira
Tornspirans undre del är tillverkad av ett runt trä-
stycke. På detta var rundade snidade bågar av trä mon-
terade med spikar i två nivåer. Flera av dessa utsmyck-
ningar var trasiga. Samtliga plockades ned och de trasi-
ga byttes mot nya. Alla delar doppades i tjära med svart
pigment innan de spikades tillbaka.

På tornspirans trädel är en järnspira monterad. På järn-
spira finns en vindflöjel i form av ett drakhuvud, en
glob, en tupp och hängande brickor av kopparplåt
monterade. Hela järnspiran togs till målarmästare Lars-
Erik Sjögren i Sundsvall för att behandlas. Lars-Erik
Sjögren undersökte spirans delar och kunde konstatera
att alla delar någon gång varit målade eller möjligen tjä-
rade. Det fanns spår efter kraftigt eroderad färg på
samtliga ytor.

Kopparn var väldigt rostig och brun. Det fanns vissa
gula spår men det var svårt att säga om det var ärgad
koppar eller om det var spår efter gul färg eller förgyll-
ning. I handlingarna från 1938 stod att spiran målades
svart. Det beslutades att måla hela spiran svart, vilket
också skulle bidra till att skydda kopparn som var väl-
digt tunn på några ställen.

Bild 21. Norra ljudluck-
an mot väster där alla
brädorna och den nedre
listen byttes.

Digitalt foto



Antikvarisk kontrollrapport – Norderö klockstapel  28

Bild 22. Den nedre
delen av tornspiran och
de snidade utsmyck-
ningarna innan åtgärd.

JLM 08m10/27

Bild 23. Den övre delen av
tornspiran och de snidade
utsmyckningarna innan
åtgärd.
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Bild 24. Järnspiran med
utsmyckningar i kop-
parplåt innan åtgärd.
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Måleri- och tjärningsarbeten
I färgutredningen som gjordes av Jamtli före restaure-
ringen fanns tre färgsättningsförslag. Församlingen
önskade färgsätta klockstapeln i enlighet med förslag 2
vilket var den färgsättning klockstapeln haft innan
1938. Det innebar en rödmålad nedre klockbod, röd
tjärad spåntäckning, svart tjärat faltak och strävor, röd-
tjärade ljudluckor och svart tjärade balusterdockor.

Med hänvisning till den restaurering som gjordes av
kyrkans spåntak 2003 beslutade dock länsstyrelsen att

Bild 25. Rödtjärningen av
spånen gjordes innan
ställningen revs före
semestern.

Digitalt foto 2008-08-12
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det mest konsekventa och pedagogiskt riktiga var att
återgå till den äldsta kända färgsättningen. Kyrkan hade
då nämligen fått en spjälkad spåntäckning liknande den
från 1700-talet. Den äldsta färgsättningen innebar att
klockstapelns spån, ljudluckor och dörr tjärades med
falulrött ljust pigment. Bodens panel och faltak samt
balusterdockor tjärades med träkolssvart och spiran
målades med svart linoljefärg.

Den röda plastfärgen på bodens lockpanel, ljudluckor-
na och balusterdockarna togs bort med hjälp av färg-
borttagningsmedlet Bums och skrapning. Panelen hög-
tryckstvättades sedan.

Uppstrykningar med röd tjära och svart tjära gjordes på
en gammal bräda på klockboden och på stolparnas
spåntäckning. Eftersom det fanns en mörk tjära på
spånen blev de äldre spånen mörkare än de utbytta.
Klockbodens panel och faltak var inte tjärat vid slutbe-
siktningen 2008-09-29 eftersom de avslutande arbetena
med stommen gjorts i början av september. Det gjorde
att det blev för sent att utföra tjärningsarbetena med ett
bra resultat. Dessa delar tjärades sommaren 2009.

Bild 26. Klockboden och
dörren hösten 2009 efter
att klockstapeln tjärats i
sin helhet.

Digitalt foto 2009-11-17
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Bild 27. Klockstapelns västra
sida, C-väggen, hösten 2009.

Digitalt foto 2009-11-17
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