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Inledning 
 
 
Länsstyrelsen gav 2017-06-13 Ytterhogdals, Överhogdals och Ängersjö för-
samling tillstånd till restaurering av lanternin och tornhuv på Ytterhogdals 
kyrka (Lst dnr 433-1418-2017). Arbetet har i stort följt en arbetsbeskrivning 
upprättad av Plåtkonsult Hans-Erik Olsson AB, daterad 2016-10-31. Åtgär-
den har omfattat plåt- och skifferarbeten, målning av lanternin och förgyll-
ning av kors och korsglob. Entreprenör har varit Winther Bygg AB. Arbe-
tena i Ytterhogdal genomfördes under perioden april - juni 2018. 
 
Slutbesiktning skedde 2018-08-02, närvarande var Ulf Hansson Härjedalens 
teknikkonsult, Sven-Erik Söderlund Härjedalens pastorat, Lennart Carlsson 
Winther Bygg AB samt Henrik Ylikoski Jamtli. 
 
Antikvarisk medverkan och dokumentation har utförts av Henrik Ylikoski, 
Jamtli. Rapporten bygger på de besöksprotokoll, fotografier, ritningar och 
andra handlingar som finns från upprustningen i museets arkiv.  
 
 
 
Östersund den 29 november 2018 
 
 
Henrik Ylikoski 
Antikvarie



Antikvarisk rapport/Ytterhogdal 2018 • 4 

Fastighetsuppgifter m.m. 
Objekt 

Dnr Jamtli  

Dnr LST  

Fastighet   

Lanternin och tornhuv Ytterhogdals kyrka 

129-2018-F8ACH 

433-1418-2017 

Ytterhogdals kyrka 
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Historik 
 
Ytterhogdals kyrka uppfördes 1799-1809. Byggmästare var Johan Christian 
Loëll från Gävle. År 1931 genomfördes en yttre restaurering efter ritningar 
av Sven Brandel. Ett förslag till yttre åtgärder å Ytterhogdals kyrka, daterat 
den 8 oktober 1930, finns bevarat av Brandels hand. De åtgärder som där 
föreslogs gällande tornhuv och lanternin, tycks i mångt och mycket ha blivit 
genomförda. Kupolen och lanterninens takfall var täckta med gammalt spån, 
vilket var i dåligt skick. Listerna var täckta med rostig järnplåt på lutande 
ytor, medan vertikala ytor var klädda med bräder. Enligt förslaget skulle ku-
polens och lanterninens spånklädnad avlägsnas. Panelen repareras och täckas 
med tjärpapp samt därefter med Grythytteheds skiffer av litet spånformat. 
Mörkgrå och svart skiffer skulle blandas för att få en viss livlighet i färgver-
kan. Lister samt ytor mellan urtavlorna och kupolen skulle täckas med kop-
parplåt. Plåten skulle dubbelfalsas och falsarna nedslås. Bakom trägallren i 
lanterninens bågöppningar skulle ett 1 ¼” fyrkantsjärn sättas i höjd med 
gallrets överliggare. Lanterninens tak ansågs vara för lågt. Församlingen öns-
kade därför höja lanternintaket i samband med skiffertäckningen. De öns-
kade också ersätta den tidigare flöjeln med ett kors, vilket också genomför-
des. Vid restaureringen 1983-84 monterades ytterbelysning på tornet och 
korset förgylldes. År 2001 fick församlingen tillstånd till byte av korsglob på 
Ytterhogdals kyrka. Man hade upptäckt rötskador i konstruktionen som bar 
upp korset. Vidare var plåtbeklädnaden av korsgloben otät och träkärnan 
hade rötskador. Vid åtgärden kom både kors och korsglob att förnyas.  
 

 
Figur 1 Ytterhogdals kyrka från söder. Foto: 1913, Riksantikvarieämbetet. Bildbeteckning: 4035-1.TIF. 
(Bilden är beskuren) 
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Beskrivning av åtgärder 
 

Befintligt utseende och skador 
 
Tornet på Ytterhogdals kyrka avslutas uppåt av en tornhuv klädd med skif-
fer. Nedtill på huven, i anslutning mot taklisten och upp mot lanterninen 
finns plåtklädda listverk. På alla fyra sidor sitter plåtklädda kupor med urtav-
lor. Lanterninen har öppningar i alla fyra väderstreck, med träluckor. I öpp-
ningarna sitter räcken. Lanterninen täcks av ett pyramidtak som avslutas av 
kors och korsglob. Innan åtgärd fanns sprickor i plåtinklädnaden, tornhu-
vens skiffertäckning saknade enstaka skifferplattor, urtavlor och visare var 
slitna och plåtinklädning av klockkupor i behov av justering. I samband med 
en skadeinventering 2016-06-29 försågs den plåtklädda taklisten med skruv-
infästningar eftersom plåten ej satt fast, sprickor i plåten tätades för att 
minska risken för inträngande vatten. Detta var dock endast en tillfällig lös-
ning i väntan på mer omfattande åtgärder.  
 

 
Figur 2 Skiss som visar vilka delar av tornhuven som är klädd med skiffer respektive kopparplåt. (Illust-
rationen är baserad på en ritning av Sven Brandel, 1930). 
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Genomförda åtgärder 
Tornhuv 
 
Träarbeten 
I samband med att plåttäckningen ovanpå taklisten demonterades, upptäck-
tes rötskador under plåten. Två rotebrädor har bytts, på alla fyra sidor av hu-
ven, ca 2-3 meter per sida. Man har även gjort förstärkningar och reparat-
ioner på takstolarna, som på grund av rötskador delvis bara var tomma skal. 
Trämaterialet kommer från bygghandeln och en lokal såg i trakten av Ytter-
hogdal.  
 

 
Figur 3 Förstärkningar har gjorts på takstolarna, som på grund av rötskador delvis bara var tomma skal. 
Foto: Anders Vikberg 
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Figur 4 Östra takfallet under pågående takarbete. Foto: Anders Vikberg 
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Figur 5 Rötskadade delar av rotningen har ersatts med nytt virke, två brädor på varje sida nedtill på hu-
ven, ca 2-3 meter per sida. Foto: Anders Vikberg 

Plåtarbeten 
Nedre delen av huven, närmast taklisten, har klätts med ny kopparplåt. Vid 
demontering av den gamla plåten, lämnades ca 15 cm för sammanfalsning 
med den nya plåtbeklädnaden. I hörnen, i mötet mellan den gamla och nya 
plåten, visade det sig att det inte fanns tillräckligt med gammal plåt för att 
kunna få ihop sidorna. Plåtslagaren föreslog att man skulle lägga i en bit ny 
plåt i skarven, under de befintliga plåtarna. Vilket också kom att genomföras 
(Figur 7-8). 
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Den gamla plåten upptill mot lanterninen var ojämn och bucklig. Då den 
gamla plåten, enligt arbetsbeskrivningen skulle ligga kvar under den nya, la-
des en rostfri stålplåt för att få ett slätt underlag till den nya kopparplåten.  
 
Vid anslutning mot lanterninen skulle man enligt åtgärdsförslaget dra upp 
plåten och göra ett spår i väggen och sticka in plåten. Innan åtgärd gick plå-
ten ca 5 cm upp på väggen där den var spikad utan instick. Väggarna är väl-
digt ojämna. Plåtslagaren var därför väldigt tveksam till att göra ett spår i 
väggen. Eftersom väggarna är ojämna, menade han att man måste göra spå-
ret väldigt djupt. Då plankorna i väggen är relativt tunna, skulle spåret bli 
nästan halva tjockleken av fasadpanelen. Han föreslog att man istället skulle 
göra ungefär som tidigare, men stadga kanten genom att vika den och täta 
med linoljekitt bakom. En lösning som också kom att genomföras. Skarven 
mellan plåt och panel på lanterninen, har fått en stadgad kant genom att vika 
den och täta med linoljekitt bakom. Fasadfärgen har sedan målats ned på 
plåten (Figur 14). 
 
I öppningarna på lanterninen nere vid tröskeln var plåten tidigare snålt tillta-
gen inåt. Man hade därför lagt tjärpapp i öppningarna, som skydd för vatten. 
Den nya plåten har dragits in längre än den gamla och fått en uppvikt kant 
så att vatten som eventuellt tar sig in, inte kommer längre än till den upp-
vikta kanten (Figur 11-12).  
 

 
Figur 6 Tornhuven efter att underlagstäckning (YEP 2500) monterats. Foto: Anders Vikberg 
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Figur 7 I hörnen, där den gamla och nya plåten möts, fanns inte tillräckligt med gammal plåt för att kunna 
få ihop sidorna.  

 

 
Figur 8 Plåtslagaren föreslog att man skulle lägga i en bit ny plåt i skarven, under de befintliga plåtarna. 
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Figur 9 Före åtgärd: Den gamla plåten upptill mot lanterninen var ojämn och bucklig. 

 

 
Figur 10 Efter åtgärd: Som underlag för den nya plåten lades en stålplåt. 
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Figur 11 Före åtgärd: I öppningarna hade den gamla plåten knappt vikts över tröskeln. 

 

 
Figur 12 Den nya plåten har dragits in längre än den gamla och fått en uppvikt kant. 
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Figur 13 En träkloss med avfasad överdel har monterats i hörnen. Foto: Anders Vikberg 

Intill lanterninens öppningar, finns en liten vinkel/hörn, olika stor på olika 
sidor. Plåtslagaren ville lägga i en liten träkloss med avfasad överdel i hörnet, 
för att kunna sätta plåten. Vilket också kom att genomföras (Figur 13-14).  
 

 
Figur 14 Efter genomförd åtgärd. 
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Klockkupor 
Kring urtavlor och kupor har man gått över och spikat i saknade och utkry-
pande spikar. En skada på kupan mot söder har rätats upp. Under två av ur-
tavlorna (åt öster och söder) var plåten dålig. Detta har åtgärdats genom för-
stärkning med ny plåt. Visarna och de gjutna urtavlorna har målats. Visarna, 
som består av två delar, hade gått isär. De har satts ihop igen. Ett av glasen 
bakom urtavlorna var sprucket. Det spruckna glaset har bytts. På insidan av 
urtavlorna har plåten bockats upp så att eventuellt vatten som kommer in 
rinner ut. På insidan av klockkuporna kring urtavlorna satt tidigare tretexski-
vor, utan någon tydlig funktion. På något ställe hade en bit ramlat ned och 
hamnat på en av lamporna som lyser upp urtavlorna från insidan. Skivorna 
kring urtavlorna har demonterats. 
 
 

 
Figur 15 Under två av urtavlorna (åt öster och söder) var plåten dålig. Detta har åtgärdats genom förstärk-
ning med ny plåt. 

Skiffer 
Skiffertäckningen på tornhuven har kompletterats med ny skiffer där det 
saknades. Det gick åt mer sten än vad man trodde på förhand. Ungefär två 
kvadratmeter ny skiffer har använts. När det nuvarande taket lades 1931 
blandades mörkgrå och svart skiffer. Detta har skapat ett sicksackmönster 
över takfallen, något att notera vid en eventuell omläggning av tornhuven i 
framtiden. 
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Lanternin 
 
Fasad 
Lanterninens träpanel har tvättats, skrapats och sedan målats med vit linolje-
färg från Wibo (NCS S 0502-Y). 
 
Kring den rundade överdelen av luckorna, kan man genom olika grader av 
vittring på fasaden ana en bågform som följer öppningen. Möjligen har det 
tidigare suttit ett foder där. Det har skyddat panelen under från vädrets på-
verkan, varför det framträder i panelen idag. 
 
Luckor 
På lanterninen sitter svarta luckor åt alla fyra väderstreck. De bär spår av 
många års utsatthet för väder och vind, framförallt upptill. Den nedre delen 
har varit skyddad av räcket som sitter i öppningarna.  
 
Nedtill på luckorna sitter plåtdetaljer i svartplåt. En bräda sitter i vinkel snett 
nedåt, som ett stöd för plåten. I skarven mellan dörrblad och bräda, sitter en 
smal plåt. Dessa plåtar var rostiga och på vissa håll deformerade (Figur 11).  
 
Plåten på luckorna har fästs och rätats upp. Luckorna har målats svarta 
(Wibo linoljefärg). Vid skrapning av luckorna upptäckte målaren spår av tjär-
ning. Luckorna har alltså tidigare varit tjärade (Figur 12).  
 

 
Figur 16 Luckan mot väster har nedtill kompletterats med en bit list som saknades. 
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Luckan mot väster har någon gång förstorats något med hjälp av en kantlist. 
Nedtill på långsidan saknades en bit. Dörren har nu kompletterats med den 
saknade listen. 
 
Räcke 
Två av träräckena, åt öster och norr, hade rötskador och behövde åtgärdas. 
Dessa demonterades och åtgärdades i verkstad. Bottenstyckena byttes ut på 
båda räckena. På det ena räcket var tre av spjälorna dåliga och fick bytas. På 
det andra räcket byttes en spjäla ut. Räckena har, likt lanterninen i övrigt må-
lats med vit linoljefärg från Wibo (NCS S 0502-Y). 
 

 
Figur 17 Rötskador på träräcke åt öster. 

 
Tak 
Skiffertäckningen på lanterninens tak har kompletterats med nya skifferplat-
tor där det saknades. Befintlig taklucka har skruvats fast. 

Kors 
 
Kors och korsglob hade före åtgärd färgbortfall, framförallt på ovansidan. 
De har skrapats och grundats med gul linoljefärg (NCS 0540-Y20R) från 
Wibo (Wibo´s äkta linoljefärg, metallprimer för utvändigt bruk). Kors och 
korsglob har sedan förgyllts två gånger. Till förgyllningen har man använt Le 
Franch 12 timmars guldgrund och 23 ¾ karats bladguld. På korsarmar och 
topp har fågelpiggar sedan monterats.  
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Figur 18 Kors och korsglob har skrapats och grundats med gul linoljefärg. 
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Figur 19 Efter att förgyllningen var klar, monterades fågelpiggar på korsarmar och topp. Foto: Anders 
Vikberg 
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Figur 20 Ytterhogdals kyrka 2018-04-09. 

 

 
Figur 21 Ytterhogdals kyrka 2018-08-02. 
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