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Inledning
Länsstyrelsen beviljade 2009-10-15 Ragunda församling tillstånd till exteriör restaurering av
Ragunda kyrka (lst d nr 433-14473-07). Beslutet grundade sig på ett förslag från 2008-10-20
och ett av villkoren i länsstyrelsens beslut var att en detaljerad arbetsbeskrivning lämnades in
till länsstyrelsen för prövning innan arbetets start. Detaljerade arbetsbeskrivningar inkom
2010-05-27 och länsstyrelsen fattade ett nytt beslut 2010-07-28 (lst d nr 433-4633-10) som
ersatte det tidigare beslutet från 2009. Villkoren i de båda besluten är i huvudsak desamma.

Arbetena omfattade restaurering av kors och kula på tornet, målning och förgyllning av
urtavlorna, ny plåttäckning på tornet, byte av rötskadat virke i tornets takkonstruktion, målning
av trädetaljer samt lagning och avfärgning av fasadens puts. Kyrkan var putsad i en monokrom
vit färgsättning men våren 2010 tog församlingen kontakt med Jamtli angående önskemålet att
avfärga kyrkan i två kulörer, vilket äldre foton visar att kyrkan tidigare haft. Under våren och
försommaren utreddes kyrkans tidigare färgsättningar genom putsanalyser och arkivstudier
varefter församlingen ansökte hos länsstyrelsen om att få ändra kyrkans färgsättning till rosa
fasader med vita omfattningar, i enlighet med ett av förslagen i utredningen. Länsstyrelsen
beviljade tillstånd till detta 2010-07-13 (lst d nr 433-3942-10).

Slutbesiktning av arbetet ägde rum 2010-10-20. Generalentreprenör för arbetet har varit
Winther Bygg AB. Underentreprenörer har varit Hammarstrands Bygg, Jämtfasad AB och
Sjögren målare. Teknisk konsult har varit Torgny Sjöström. Vid slutbesiktningen återstod
arbetet med att restaurera de västra och östra portarna på långhuset, samt målning av
ytterdörren till sakristian. En efterbesiktning av dessa ägde rum 2011-12-15 under närvaro av
Stefan Nilsson, Ragunda församling och Christina Persson, Jamtli.

Arbetena är ur kulturhistorisk synvinkel mycket väl utförda och har efterlämnat ett fint
resultat. Samarbetet mellan berörda parter har fungerat bra och under arbetets gång
fotodokumenterades åtgärderna kontinuerligt, vilket sedan sändes till Jamtli. Det finns därför
tillgång till mycket fotomaterial över restaureringen. Antikvarisk medverkan har utförts av
Christina Persson, Jamtli. Besöksprotokoll, fotografier, ritningar och andra handlingar som rör
upprustningen finns i Jamtlis arkiv.

Östersund den 24 april

Clara Nyström
Antikvarie



Antikvarisk rapport/exteriör restaurering Ragunda kyrka · 4

Fastighetsuppgifter m.m.

Objekt Ragunda kyrka, exteriör restaurering

Dnr Jamtli 35/2008 F8AED

Dnr LST 433-6933-10

Uppdragsgivare Ragunda församling
Centralgatan 3
84070 Hammarstrand
Kontaktperson: Stefan Nilsson

Projektör TS Byggplåtkonsult
Hagängsgatan 15
82075 Harmånger
Kontaktperson: Torgny Sjöström

Generalentreprenör Winther Bygg AB
Östermovägen 39
85462 Sundsvall
Kontaktperson: Lennart Carlsson

Underentreprenör Jämtfasad AB
Bruksgatan 5
86433 Matfors
Kontaktperson: Patrik Eriksson

Hammarstrands Bygg
Kullstavägen 14
84070 Hammarstrand
Kontaktperson: Torbjörn Nilsson

Sjögren målare
Dalgatan 7
852 37 Sundsvall
Kontaktperson: Tomas Lindbäck

Antikvarie Jamtli
Box 709
831 28 Östersund
Kontaktperson: Christina Persson



Antikvarisk rapport/exteriör restaurering Ragunda kyrka · 5

Karta

Ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriverket. Ärende nr MS2006/02204



Antikvarisk rapport/exteriör restaurering Ragunda kyrka · 6

Bakgrund

Historik & beskrivning
Ragunda kyrka uppfördes i sten i nyromansk stil med klassicistiska drag mellan åren 1846-53.
De första ritningarna gjordes av byggmästaren själv, Frans Agathon Lindstein, men dessa
modifierades av Överintendentämbetets arkitekt Johan Fredrik Åbom. Åbom utgick från
Lindsteins ritningar men gjorde diverse ändringar och skrev också ett memorial om sina
förslag till ändringar. Han skriver att han föreslagit att utföra kyrkan i rundbågestil vilket byggnadssätt
utmärker sig genom dess allvar och prydlighet, förenade med för vårt klimat särdeles passande construktioner av alla
detailer, dörr och fönsteromfattningar, lister, ornament m.m som vanligen äro fördjupade i muren, eller och obetydligt
framspringande, varigenom, snö och is hindra att kvarligga och åstadkomma skada.1

Ragunda kyrkan är orienterad i nord-sydlig riktning, med altaret i söder. Den består av ett
rektangulärt långhus med rakt avslutat korparti, torn i norr där huvudentrén är och kvadratisk
sakristia i söder. Långhuset täcks av ett flackt sadeltak med svartmålad bandplåt, sakristian av
valmtak med samma takbeläggning. På långhusets taknock i öster sitter en förgylld tupp. Även
tornets sadeltak har en taktäckning av svartmålad plåt och taket kröns av ett förgyllt kors.
Öster om sakristian ligger ett bårhus som uppfördes 1937.

Genom användandet av lisener delas långhusets fasader in i fem partier, där varje parti
omgärdas av två lisener. Mittersta partierna har varsin dörr medan resterande har rundbågiga
fönster. Den västra portalen är igensatt men dörren finns kvar i exteriören. Lisenerna verkar
bära upp taket och avslutat upptill med en rundbågefris som löper kring takfoten samt även
över tornet. Kyrkans nuvarande färgsättning är vit och mur, rundbågefriser, omfattningar,
lisener mm. är avfärgade i samma kulör. På äldre fotografier, samt Åboms ritningar daterade
1845, syns dock att delarna tidigare har haft olika färgsättning och fasaden har en mörkare
kulör än omfattningarna. Troligtvis är det en rosa kulör på mur och vit kulör på omfattningar.

Bild 1. Ritningen från 1845. Murdekoren framhävs av olika kulörer på mur och omfattningar.

Kyrkomiljön utgör Ragundas gamla bygdecentrum och ingår i Ragundadalens riksintresse-
område. Några hundra meter nedanför sydväst om kyrkan ligger Ragunda gamla kyrka som har
medeltida anor. Mellan dessa ligger kyrkogården som med sin pampiga huvudentré med

1 Åboms memorial är daterat 19 maj 1846 och finns på Riksarkivet
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smidesgrindar, mitt emot tornet på Ragunda kyrka, och gjutjärnsstaketet som vidtar på båda
sidor av denna ger ett påkostat och storslaget intryck. Tillsammans med många stora
gravvårdar från omkring sekelskiftet 1900 vittnar de om en relativt rik och välbärgad bygd.

Tidigare exteriöra restaureringar
Ragunda kyrkas exteriör har genomgått få större förändringar sedan uppförandet, men vid
minst två tillfällen har färgsättningen förändrats (se färgsättning sida 9). Det ursprungliga
spåntaket ersattes med plåt redan 1887. 1911-12 görs en utvändig ommålning men eftersom
uppgifterna om denna restaurering är knapphändiga är det svårt att veta om kyrkan då
genomgick någon förändring vad gäller kulörer.

Mellan 1937-40 genomgick kyrkan en stor restaurering efter förslag av arkitekterna Erik
Lundberg, Anders Ekman och Ragnar Hjorth under ledning av byggmästare Elof Fridh och
konservator Oscar Svensson. Då gjordes en utsiktsaltan på tornet mot väster och tornets spira
täcktes med kopparplåt. I sakristian fick ett fönster lämna plats för en ny dörr och även övriga
dörrar på kyrkobyggnaden förändrades. Dörren på den västra långsidan sattes igen på insidan
(men finns kvar på utsidan) i samband med att ett dopaltare byggdes i dörrnischen. Dörren på
den östra fasaden kläddes in med masonit och en inskriptionstavla sattes upp ovanför.
Huvudporten å sin sida kläddes med kopparplåt och även här sattes en inskriptionstavla upp.
Fönstersnickerier målades mörkt bruna. Fasaderna putsades om med cementputs och troligen
förändras nu kyrkans färgsättning till att omfattningarna blir något mörkare än fasadytorna.
Den dåvarande putsen gick ner till marklinjen men istället gjordes det om till den höjd som var
markerad som sockel på ritningen från 1845. Putsen på sockeln höggs ned och ersattes med
cementbruk och stenkolstjära. I samband med restaureringen uppfördes bårhuset, efter
ritningar av länsarkitekt Gösta Rollin. Även interiört genomgick kyrkan flera förändringar.

1962 sker återigen utvändiga puts och avfärgningsarbeten, med kalkcementbruk och
kalkcementfärg, och det är troligtvis nu kyrkan får den genomgående vita färgsättningen.
Bårhuset fick dock ha kvar den tidigare färgsättningen, vitt fasadliv och ljust grå omfattningar.
Inför restaureringen gjordes en utredning av civilingenjör Sven Nycander, där det framgår att
man i bygden kommer ihåg att kyrkan hade en violett ton före 1937 års restaurering. Bland
annat hade Nycander pratat med murare Jonas Nordenström som var med under den tidigare
restaureringen. I samband med en interiör restaurering 1980-82 lades nytt plåttak.

Bild 2. Fotografiet är taget
2010 innan restaureringen.
Fasaden är vit och fönster
och ljudluckor målade i
gulgrön kulör.
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Förundersökningar
Församlingen uttryckte i mars 2010 en önskan om att ändra kyrkans färgsättning, från den
monokroma vita till en tvådelad färgsättning. Denna tanke fanns inte med i de ursprungliga
handlingarna utan uppstod sedan man tittat på äldre svartvita fotografier där det såg ut som
om fasaderna och omfattningarna hade olika kulör. En tvådelad färgsättning ansågs vara
vackrare och gör även att murdekoren framhävs. Förhoppningen var att förändringen av
kyrkobyggnadens utseende skulle bidra till att lyfta kyrkomiljön och verksamheten.

För att hitta information om kyrkans tidigare färgsättning gjordes arkivstudier i Jamtlis arkiv,
där bilder och handlingar från 1900-talets restaureringar gicks igenom. Detta gav dock ingen
djupare information utan både putsanalyser och arkivstudier i kyrkoarkivet bedömdes vara
nödvändigt för att avgöra om och hur kyrkans färgsättning förändrats genom historien.

Putsanalys
Putsprover togs av konsult Torgny Sjöström, som ansvarade för projekteringen av kyrkans
restaurering, och dessa skickades med hjälp av antikvarisk sakkunnig till SEIR Materialanalyse i
Helsingör för analys.

Tre prover togs: 1, långhusets fasad mot norr
2, tornets fasad mot norr
3, långhusets fasad mot väster

Proverna hade i princip identiska putslager men eftersom det inte fanns spår efter avfärgningar
på det äldsta putslagret på något av proverna gav analysen tyvärr inget svar på den ursprungliga
färgsättningen.

Putsen var avfärgad med vit kc-färg. Ytterst är en kc-puts som består av två påslag, en tunn
grundning och en ytputs som antagligen är pålagd under den senaste restaureringen av kyrkans
exteriör, 1962. Antagligen blästrades och bilades mycket av den äldsta putsens yttersta lager
bort, vilket kan vara en orsak till att äldre avfärgning inte kunde ses. Under kc-putsen fanns en
äldre ljus gulbrun puts som SEIR-Materialanalyse bedömde kan vara den ursprungliga putsen
från 1846-47.

I Ragunda sockenstämmoprotokoll finns uppgifter om att kontrakt tecknades med två bönder
i Häggenås om leverans av bränd kalksten i februari 1846. I Häggenås är kalkberggrunden från
den ordoviciska perioden vilket bl.a. betyder att den har en ganska hög hydraulisk styrka.
Putsanalysen visade också att kalken som använts när kyrkan uppfördes är moderat hydraulisk.
I flera andra kyrkor har kalkputs gjord på lokalt bränd kalk fått en gulbrun färg när den har
bränts och blandats till bruk, som t.ex. Ragunda gamla kyrka.

Eftersom proverna inte gav något svar på färgsättningen var förhoppningen att kunna hitta
spår av den ursprungliga, rosa, avfärgningen på skyddade ställen när väl ställningarna var uppe.
Detta hittades dock inte men senare, när fasaderna redan var omfärgade, hittades en rosa puts
på tornet och upptäckten var en bekräftelse på att kyrkan tidigare varit putsad i en rosa kulör.
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Färgsättning
För att försöka hitta ytterligare information om kyrkans restaureringshistoria gjorde den
antikvariske sakkunnige arkivstudier i kyrkans arkiv. Sökandet gav resultat och ett förslag till
färgsättning skickades till församlingen och länsstyrelsen 2010-07-12. I förslaget angavs tre
olika färgsättningar som alla har historiska belägg. Alternativ 1 valdes men även de andra
alternativen presenteras på nästa uppslag.

Bild 3. Ett av putsproven som
skickades till analys. Två tydliga
lager syns.

Bild 4. Putsprov togs på tre
ställen på fasaden, här är en bit
utskuren.
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Alternativ 1
Alternativ 1 innebar en återgång till vad som tros vara den ursprungliga färgsättningen, med
fasadliv i rosa kulör och vita omfattningar. Samtidigt har fönstren varit målade ljust grå, vilket
det understa lagret färg på fönstren visar, och ljudluckorna tjärade. Takfoten på långhuset och
tornet är idag målade ljust grå och det verkar inte finnas några färglager under det gråa
färglagret.

Det som främst talade för färgsättningsförslag 1 var Åboms kolorerade ritning från 1845 där
det framgår att omfattningar och lister är vita i jämförelse med fasadlivet i övrigt och fasaden
har en ton som går mot en blandning av gult och rosa (se bild 1 s. 6) I sin memorial, som
skrevs till ritningen, skriver Åbom att de framskjutande omfattningarna, listerna och
ornamenten bör ges olika färger så att de skiljer sig från varandra och ger byggnaden den
karaktär som är åsyftad. Dessutom visar de äldsta fotografierna på kyrkan en skillnad i kulörer
och uppgifter fanns om att kyrkan tidigare varit färgsatt i violett/rosa ton.

Fasad, gul-brun-rosa kc-färg
Omfattningar, vit kc-färg
Takfot, grå linoljefärg
Fönster, vit-grå linoljefärg
Dörrar, grå linoljefärg

Alternativ 2
Mellan åren 1940-1962 har kyrkans puts med stor sannolikhet haft mörkare omfattningar och
ljusare fasadliv, vilket fotografier på kyrkan visar. Bårhuset som byggdes 1937 har gråa
omfattningar och vita fasader och antagligen har även kyrkan då haft samma färgsättning.
Fönster- och dörrsnickerier har under samma period troligen varit målade bruna och
ljudluckorna fortfarande tjärade. Det som främst talade för detta alternativ är att kyrkan fick
sitt nuvarande utseende vid restaureringen 1937-40, med nya dörrar och inskriptionstavlor
samt komplettering av kyrkomiljön med ett bårhus. Det som talade emot är att denna
färgsättning endast fanns under 20 år samt att den ursprungliga karaktären delvis frångåtts.

Fasad, vit kc-färg
Omfattningar, grå kc-färg
Takfot, grå linoljefärg
Fönster, brun linoljefärg
Dörrar, brun linoljefärg

Alternativ 3

Från 1962 fram till 2010 var kyrkans fasader helt vita. Fönster och dörrsnickerierna har
troligen varit gula för att senare ha målats ljust bruna, den färg de hade innan 2010 års
restaurering. Den vita färgsättningen hade kyrkan i närmare 50 år men frångår dock helt och
hållet den ursprungliga karaktären samt arkitektens vision om en tvådelad färgsättning.

Fasad, vit kc-färg november
Omfattningar, vit kc-färg
Takfot, grå linoljefärg
Fönster, gul-brun linoljefärg
Dörrar, gul-brun linoljefärg
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Bild 6. Fotografiet är taget 1940, när
restaureringen är färdig. Nu har istället
lisener och omfattningar en mörkare,
grå, kulör medan fasadlivet är ljusare,
vitt.
(alternativ 2) och takfot 1971. 23.6, 1940

Bild 6. Fotografiet är taget 1940, när
kyrkans förta restaurering är färdig. Nu
har istället lisener och omfattningar en
mörkare kulör medan fasadlivet är ljusare.
(alternativ 2)

Bild 5. Årtal okänt. Lisenerna är ljusare än fasadlivet som framträder mörkare. Möjligtvis beror det på olika
ytstrukturer som på ett svartvitt fotografi kan uppträda som en skillnad i kulörer, men antagligen har kyrkan här en
tvådelad färgsättning med rosa fasadliv och vita lisener. (alternativ 1)

Bild 7. Fotografiet är taget 23/6 1971.
Kyrkan målades om vid restaureringen 1962
och blev nu helt vit med fasadliv och
omfattningar i samma kulör.
(alternativ 3)
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Bild 8. Uppstrykningsprover
gjordes i juli för att enas om
kulörer. Rosa och vitt för fasad och
grått för fönster och takfot.

Val av kulörer
Alternativ 1 valdes alltså för de exteriöra arbetena för Ragunda kyrka och kulörerna bestämdes
i samråd med antikvarisk sakkunnig. Den 14 juli 2010 skedde ett möte vid kyrkan för att titta
på uppstrykningsprover och enas om färg på puts och snickerier. Jämtfasad hade sedan tidigare
målat upp två olika rosa kulörer och två olika vita kulörer med Keim silikatfärg. Med hjälp av
kalkfärgslikaren ”Kalkfärg 90” enades man om en ljust gulrosa kulör bestående av pigmenten
bränd terra och ljusocker medan den vita kulören innehåller gult pigment.

Fasad rosa partier:
Enligt kalkfärgslikaren Kalkfärg 90
Låda A Grupp 24 Rad 2
44/92:12
25 kg kalkpasta (1 burk)
45 g 44 bränd terra
30 g 92 ljusocker

Färg som användes för avfärgningen blev en hydraulisk kalkfärg, Weber CD-färg Serpo 242
och Webers kulörnummer för de rosa partierna är 26804 och för de vita partierna 33002.
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Bild 9. Fotografiet visar de två kulörerna som valdes för fasaden. På den lilla plattan syns den
rosa kulören för avfärgningen på fasadlivet och plattan hålls framför det vita kulörprovet för
omfattningarna.

Antikvariskt resonemang
En tvådelad färgsättning stämmer bättre överens med kyrkans ursprungliga karaktär och
mycket talar för att kyrkan tidigare haft en färgsättning enligt alternativ 1. Alla alternativ hade
dock historiska belägg där alla tre kunde accepteras ur antikvarisk synpunkt. Det är inte alls
självklart att en byggnads ursprungliga färgsättning/utseende är vad som bör eller ska väljas vid
en förändring och ofta har äldre byggnader genomgått förändringar där taktäckning,
färgsättning, dörrar etc. gjorts om eller så har nya byggnadskroppar kanske tillkommit. Vilket
historiskt tidskikt som väljs att återskapa är inte självklart men i detta fall var alternativ 1 den
färgsättning som både Jamtli och församlingen förespråkade. Kyrkan har genomgått enbart
smärre exteriöra förändringar och att återgå till den ursprungliga färgsättningen är förenligt
med arkitektens uttalade vision om fasadens karaktär och tvådelade färgsättning. Det är även
den färgsättning kyrkan haft under längst tid, nästan 100 år från uppförandet till restaureringen
1937-40. Det som talade emot alternativ 1 är den förändring av dörrarna som skedde 1937-40.
En ingång togs upp till sakristian, huvudporten beslogs med koppar och ovanför två portar
sattes det upp inskriptionstavlor. Det var även nu kyrkomiljön kompletterades med ett bårhus,
som har en färgsättning efter alternativ 2. Bårhuset omfattades inte av restaureringen.

Enbart en av dörrarna målades i den gråa kulör som angavs i färgsättningsförslaget (den grå
kulören hade också angivits med viss tveksamhet). Ur kulturhistorisk synvinkel känns det även
främmande att måla dörrarna i samma ljusgrå färg som fönstren och skrapning på dörrarna
visade att det underst fanns en mörk brun färg, men i övrigt stämde färglagren med de på
fönstren. Historiskt är det mycket vanligt att man målat dörrar så att det imiterat ett träslag,
och därför bestämdes att man skulle ådringsmåla dörrarna. På äldre fotografier ser det
dessutom ut som om dörrarna har varit mörka och på Åboms ritning är dörrarna träfärgade.
Detta stämmer bättre överens med alternativ 1:s ”syfte”, att återsätta kyrkan i vad som troligen
är dess ursprungliga karaktär.
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Bild 10. Detaljbild på ett fönster innan restaureringen där olika färglager kan ses. Underst
en ljusgrå kulör, sedan en brun och ytterst en gulbrun.

I åtgärdsförslaget föreslogs Keim silikatfärg för avfärgningen men det baserades framförallt på
att man när förslaget skrevs inte visste vad det var för sorts färg. En silikatfärg har inte samma
levande skiftande yta som kc- eller kalkfärg utan ser mer ut som en oljefärg. Den åldras inte
nämnvärt och det kan även vara svårt att återgå till kc-färg om man en gång målat med silikat.
Fasaderna avfärgades med hydrauliskt kalkfärg som fungerar mycket bra vidhäftningsmässigt
mot den befintliga kc-putsen och är något svagare än den idag befintliga avfärgningen som är
med kc-färg.

Ragunda kyrka genomgick en omfattande förändring i och med den nya färgsättningen och
mycket arbete och diskussion föranlåg åtgärden att återställa kyrkobyggnaden i ursprunglig
färgsättning. Putsen var dock i gott skick och enbart mindre lagningar behövde göras. Avsikten
med en kulturhistorisk byggnadsrestaurering är annars att enbart åtgärda tekniskt skadade delar
där 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. Takkonstruktionen i tornet
hade stora skador, vilket berodde på att koppartaket inte höll tätt. Vid reparationen har
material, framställningsteknik och hantverksteknik varit av traditionellt slag. De enskilda,
befintliga byggnadsdelarna ska bevaras så långt som möjligt, för att som ”originaldelar” kunna
berätta om gångna tiders liv 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 2000-talet. Möjligtvis kommer beslutet att återgå till en ursprunglig
färgsättning i framtiden diskuteras, och då är det viktigt att de tankar och argument (vår tids)
som föranlett beslutet är bra dokumenterade.
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Utförda åtgärder
Den exteriöra restaureringen omfattade ny täckning med kopparplåt och förgyllning av korset
på tornet, förgyllning av tupp och glob, målning och förgyllning av urtavlorna, ny plåttäckning
på tornet samt byte av rötskadat virke i tornets takkonstruktion, lagning och avfärgning av
fasadens puts och målning av trädetaljer. Restaureringen av de västra och östra portarna på
långhuset skedde efter slutbesiktningen, under hösten 2011, och besiktades av antikvariskt
sakkunnig 2011-12-15.

Bild 11. Ragunda kyrka, fasaden mot öster 2011 . Den exteriöra restaureringen är klar och åtgärder utpekade.

Mur
Kyrkans kc-puts hade endast mindre skador i form av sprickor under och över fönster och
dessa lagades med Weber Base 135 putsbruk C som är anpassad för putslagning på underlag av
kc-bruk. På ett ställe där det fanns en djupare skada nära sockeln, antagligen orsakad av någon
maskin, putsades först med Weber Base 133 putsbruk B.

På tornet visade det sig att det var hydraulisk kalk ovanför mittbandlisten. Under 1960-talets
restaurering hade man alltså inte putsat med kc-bruk där, vilket kan vara en av anledningarna
till att det där fanns spår av rosa avfärgning. Lagningar gjordes med Webers hydrauliska
kalkbruk, eftersom det är viktigt att puts som används för ilagningar inte är starkare än den
befintliga putsen. Under listen gjordes lagningarna med putsbruk C likt resten av
kyrkobyggnaden.

Färgen som användes för avfärgningen är Webers mineraliska cd-färg som används för
målning på mineralisk kc-puts och hydrauliskt kalkbruk. För fasadlivet blandades kulören fram
med pigmenten bränd terra och ljusocker och för omfattningar med gult pigment. Se val av
kulör sida 12.

tjärning av ljudluckor

avfärgning samt
lagning av puts

målning av fönster
och takfot

förgyllning av glob och
kyrktupp

målning av dörrar

nyläggning av tak samt
lagning av takstomme

förgyllning av kors

nytillverkning av
urtavlor
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Bild 12. En av få större sprickor och skador i putsen. Bild 13. Lagning av puts på tornet.

Bild 14. Putslagning
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Bild 16. Ställningarna är
nedplockade från kyrkans långhus
men arbeten pågår på tornets tak.

Bild 17. Restaureringen är klar

Bild 15. Restaureringen börjades med att åtgärda tornets takstomme.
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Bild 18, övre: Stödbenet till
högben 5 byttes ut i sin helhet.
Nya delar tillkom i högbenet
samt murremmen.

Bild 19, undre: Ny dörr till
plattformen tillverkades och
många delar byttes ut kring
tornets mitt. Här takstol 5.

Tornets takkonstruktion
Det fanns stora rötskador i takstolen på tornet eftersom vatten hade läckt in genom taket.
Sadeltaket bärs upp av sju takstolar som vilar ovanpå tornets murkrön. En hanbjälke binder
samman högbenen. Takstol 1 är den längst mot söder, mot långhuset. Högben nr 4 är avkapad
på båda sidor för att ge rum åt en plattform ifrån vilken det finns en dörr ut på en balkong mot
väster. Fyra stolpar i anslutning till takstol 3 och 5 bildar väggar och bär upp tornspiran. De
sammanfogas med liggande bjälkar som samtidigt bildar tornspirans fyrkantiga takfot.

De två yttersta takstolarna mot söder och norr (nr 1, 2, 6, 7) var i bäst skick och behövde inte
åtgärdas. Antagligen berodde koncentrationen av skador till de mellersta takstolarna på att
vatten läckte in vid takspirans anslutning till taket. Två av de fyra sammanfogade bjälkarna
(vilka sammanfogar takstolar 3 och 5) kring tornspirans takfot var rötskadade. Detta gäller
bjälkarna mot norr och öster som byttes ut.

Högben nr 3 skarvades mot både öster och väster
från taknocken och även vid stödbenet mot öster.
Högben 4 skarvades ca 1,5 m mot öster. Högben
5 skarvades mot både öster och väster från
taknocken och i höjd med stödbenet mot öster.
Stödbenet var i dåligt skick och byttes ut och i
murremmen som den vilar mot lades det in ca 70
cm nytt trä. Denna del spikades fast. Samtliga
skarvar på högbenen är gjorda halvt i halvt och
har dymlats ihop. De har även spikats.

Hanbjälke nr 3 och nr 5 var i så dåligt skick att det
byttes ut i sin helhet.

Stolpen i hörnet mot nordöst har skarvats i sin
övre del halvt i halvt. Stolpen är sammanfogad
med högben 5 med en järnbult.

All undertakspanel byttes, förutom några brädor
längst ned mot muren, liksom panelen runt
tornspirans nedre vägg. En ny dörr mot
plattformen tillverkades.
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Bild 20. Takkonstruktionen
var i dåligt skick. Här har
panelen tagits bort.

Bild 21. Plattformen mot
väster samt takstol 3
närmast i bild.

Bild 22. Fotografiet är taget
från samma ställe som bild
21 och visar den nya
panelen.
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Bild 23. Underlagspapp för
taket är påsatt. Bilden kan
jämföras med bild 21 och 22
på föregående sida.

Bild 24. Tornets nya
taktäckning av koppar.
Bilden visar den östra sidan.

Taktäckning
Tornets sadeltak täcktes av en enkelfalsad skivtäckning av galvad svartmålad plåt medan
plåttäckningen på tornhuven bestod av en slät kopparplåtstäckning fastsatt med spikar.
Plåttäckningen på tornet höll inte tätt varför det läckte in vatten som skadade tornets
takstomme av trä. Torntaket och tornhuven fick ny täckning av kopparplåt: 0,6 mm Nordic
Brown, Outokumpu Koppar SM 0028.
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Tornur
De fyra urtavlorna, ett åt varje väderstreck, var av eternit och de plockades ner och nya
urtavlor tillverkades. Dessa fick en stomme av 12 mm formplywood som kläddes med
kopparplåt som målades svart: 0,7 mm halvhård Outokumpu Koppar SM 0028. För
fastsättning, inpassning och övriga delar användes de befintliga delarna. Visare och siffror
förgylldes. Under tornuret mot väster fanns bevarad puts kvar med avfärgning. Denna puts var
rosa i sin ton och liknade väl den nya putsens kulör.

Bild 25. De gamla urtavlorna togs bort och nya Bild 26. Under en av urtavlorna hittades rosa puts.
tillverkades.

Förgyllning
Förgyllning på kors och kula, liksom visare och siffror på urtavlor samt tuppen och globen var
kraftigt nedsmutsade och angripna av väder och vind. De fick ny förgyllning och på särskilt
utsatta ytor, som översidorna på korsarmarna och korsets topp, globens övre halva samt
tuppen lades dubbla lager förgyllning. Behandlingen började med slipning och tvättning, och
sedan grundades de med blymönjefärg med linolja som bindemedel vilket ger ett gott
rostskydd. Efter att ytorna torkat slipades de och ströks med gul linoljefärg från Engwall och
Claesson. Därefter lackades ytorna med anläggningslack Lefranc Mixon för att sedan täckas
med transportguld 23,75% karat. För förgyllning på urtavlorna användes inte blymönja utan
istället rostskyddsfärg från Wibo i gul kulör och sedan Wibo linoljefärg i gul kulör.

Korset sitter på en kula och de har en stomme av trä som är kopparbeslagen och förgylld.
Kopparplåtens lödningar hade spruckit på många ställen och förgyllningen hade delvis släppt.
Stommen var i bättre tillstånd än det befarades varför det inte var nödvändigt att demontera
korset och bygga ny stomme, utan de kunde åtgärdas på plats. Av kulans trädelar byttes
ungefär 25 % och mindre delar byttes även av korsets. För plåttäckningen på kulan tillverkades
ny (samma material som torntaket) och falsarna gjordes nu istället på tvären för att undvika att
vatten tränger in. Korset kunde lagas med nya mindre bitar som löddes fast och trasiga
lödningar gjordes om.
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Bild 27. Korset var
nedsmutsat och på vissa
ställen trasigt.

Bild 28. Alltför trasiga delar
togs bort och nya löddes
fast. Undre delen fick ny
täckning av samma material
som användes för
urtavlorna.

Bild 29. En sida på kulan var
röstskadat och byttes ut.
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Bild 30. Ett meddelande från restaureringen under 1930-talet hittades på kulan: Byggm. AE Fridh, Ragunda. Konserv.
O. Svensson, S (oläsligt). Nytt meddelande skrevs med blyerts på insidan av kulans trästomme: Kors och kula
renoverades sommaren/höst 2010. Hammarstrands bygg AB. Joakim Nilsson, Simon G.

Bild 31. Restaureringen av stommen är klar. Bild 32. Kulan fick ny täckning.
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Bild 33. Delarna målades med gul linoljefärg och Bild 34. Kors och kula är färdiga.
sedan lades bladguld på, här kulan.

Bild 35. Kyrktuppen fick två lager bladguld.
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Fönster, takfot samt ljudluckor
Takfoten var målad ljust grå och målades likt befintligt i grå linoljefärg, fabrikat Engwall och
Claesson kulör 6A-30 Ä U J. Fönstren var målade gulgröna och målades i samma färg som
takfoten. Skrapprover på fönstren visade även att deras första lager färg var grå. Även
ljudluckorna var målade gulgröna men de skrapades rena och tjärades i två omgångar med
Claesson äkta dalbränd trätjära, ljus kvalité.

Bild 36. Fönstren målades ljust grå Bild 37. Ett dörrblad på östra dörren.

Dörrar
Sidoentréerna till långhuset var vid restaureringens början målade gulgröna precis som
fönstersnickerierna, men skrapprover samt fotografier visade att dörrarna tidigare varit mörkt
träbruna och det bestämdes att de skulle återgå till träfärgade dörrar.

Östra dörren

Dörren hade på varje dörrblad fyra speglar gjorda av påspikade masonitskivor som hade börjat
bli dåliga av fukt i kanterna. När masonitskivorna togs bort visade det sig att dörren är
tillverkad av ek och att spegelindelningen sett annorlunda ut. Dörrens ursprungliga speglar
hade kapats av i samband med att masonitskivorna spikades på och lister hade tagits bort.
Detta gör att delar saknades på dörren. På baksidan av en masonitskiva stod skrivet ”Ragunda
församling (oläsligt ord) 1939” och minnesplattan som sitter ovanför dörren tillkom likaså vid
restaureringen under 1930-talet. Antagligen kläddes dörren in för att efterlikna tornets dörr,
som samtidigt kläddes in med det mer påkostade materialet kopparplåt och de båda fick
liknande spegelindelning.

Bottenstyckena var rötskadade och nya av ek tillverkades och saknade delar kompletterades
med nya: fyra klossar i ramverket och åtta tunnare plattor i speglarna. Nya lister tillverkades
efter liknande profil som på kyrkbänkarnas gavlar. Dörren oljades. Se bild 37, 40, 41 & 42.

Nya delar tillverkades för
de delar som saknades.
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Västra dörren
Dörren är indelad i fyra speglar på varje dörrblad och är tillverkad av furu. Det är okänt om
dörrbladen har haft detta utseende sedan byggnadstiden eller om dörren någon gång
har bytts ut i sin helhet, och varför denna dörr är av furu medan dörren mot öster är av ek.
Möjligtvis är det för att den östra dörren är mot vägen och syns mer varför den tillverkades i
ett mer exklusivt material, medan den västra vetter mot kyrkogården. Den kan även vara så att
den västra dörren byttes ut i samband med att den sattes igen på insidan. Vid skrapning
framkom att underst finns ett färglager med en mörkbrun kulör, sedan följer ett färglager med
en gul kulör och ytterst ligger det gulgröna färglagret. Dörren målades för att imitera ek så att
den får samma karaktär som den östra dörren, även om spegelindelningen ser olika ut. Det är
ett rimligt antagande att båda dörrarna från börjat har varit avsedda att likna ek.

Tornets entré

Dörren är klädd med kopparplåt och indelad i fyra speglar. Den omfattades ej av
restaureringen.

Sakristians entré
Dörren sattes in vid restaureringen 1939 och tillhör därmed ett yngre tidsskikt i byggnadens
historia. Underst finns den mörkbruna färg som också återfinns på sidoentréerna och
antagligen målades dörrarna mörkt bruna i samband med restaureringen 1939. Innan
restaureringen 2010 var den målad gulgrön likt dörrarna på långhuset.

Sakristians dörr målades under restaureringen i samma gråa kulör som fönstren. Ur antikvarisk
synvinkel är det acceptabelt att låta denna dörr vara grå även om den inte haft den kulören
tidigare, eftersom det harmonierar med fönstren och taklisten. Eventuellt skulle dörren i
framtiden kunna rengöras från färg och ekådras på samma sätt som sidodörrarna för att få
konsekvens i dörrarnas utseende. Ett annat alternativ vore att måla dörren mörkt brun i
enlighet med dess äldsta färglager.

Bild 38 & 39. Dörren mot väster innan respektive efter.
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Bild 40 & 41. Dörren mot öster innan med masonitskivor, respektive under restaureringen när masonitskivorna är

borttagna.

Bild 42. Nya lister tillverkade för den östra dörren Bild 43. Sakristians dörr målades i en grå färg.
som på bilden är färdig.
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