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Ritningar av Storsjö kyrka gjorda i samband med 1933 års åtgärder. 





 

Uppgifter

Datum: 2020-06-08

Plats: Storsjö Kyrka

Moment: Tjära tak

Personal på plats

  John Bister 

  Love Edling 

Väderleksrapport

Tid Temp. Regn Luftfukt. Vind Riktning

07:00:00 13.1 °C 0.0 mm/h 85 % 4.9 m/s 286 °

12:00:00 17.4 °C 0.0 mm/h 67 % 3.7 m/s 211 °

17:00:00 18.3 °C 0.0 mm/h 65 % 5.6 m/s 205 °

Lägsta temperatur: 12.3 °C

Högsta temperatur: 19.7 °C

Total nederbörd: 0.0 mm/24h

Information

Resa upp till storsjö

Avvikelser
Inga rapporterade 

Dagboksinlägg från Love

Uppgifter

Datum: 2020-06-25

Plats: Storsjö Kyrka

Moment: Lägga spån

Personal på plats

  Love Edling 

  Tobias Andersson 

Väderleksrapport

Tid Temp. Regn Luftfukt. Vind Riktning

07:00:00 18.5 °C 0.0 mm/h 77 % 3.1 m/s 89 °

12:00:00 24.1 °C 0.0 mm/h 58 % 4.9 m/s 121 °

17:00:00 23.8 °C 0.0 mm/h 59 % 6.3 m/s 116 °

Lägsta temperatur: 14.0 °C

Högsta temperatur: 24.5 °C

Total nederbörd: mm/24h

Information

Idag har vi börjat lägga spån runt kransen. Hörnen är lagda med

så kallad tät metod så ingen takpapp eller plåtar behövs. Ingen

luftningsläkt har lagts då undertaket redan hade en upphöjning.

Spånen är av finsk kärnfuru av mycket bra kvalitet.

Avvikelser

Vattbrädan ovan kransen gick sönder vid rivning och kommer

bytas av snickarna. Vilket är bättre då våra spåns spikar blir

dolda.

Bilder från platsen

Dagboksinlägg från Love



  

 

 



 

Uppgifter

Datum: 2020-06-26

Plats: Storsjö Kyrka

Moment: Tjära tak

Personal på plats

  Love Edling 

  Tobias Andersson 

Väderleksrapport

Tid Temp. Regn Luftfukt. Vind Riktning

07:00:00 19.9 °C 0.0 mm/h 86 % 6.8 m/s 108 °

12:00:00 22.9 °C 0.0 mm/h 73 % 5.1 m/s 125 °

17:00:00 23.8 °C 0.0 mm/h 65 % 6.7 m/s 112 °

Lägsta temperatur: 17.8 °C

Högsta temperatur: 25.0 °C

Total nederbörd: mm/24h

Information

Idag har vi lagt klart den sista sidan på kransen på tornet.

Därefter har vi tjärat tornets takfall samt kransen med Claessons

dalbrända tjära typ RR. Tjäran är uppvärmd till ca 80 grader och

har penslats på på spånen. På tornets takfall lagades tre st spån

därefter borstades mossa bort med stålborste.

Avvikelser

En oväntad vind mitt på dagen ställde till det med tjärdropp på

fasad. Målarna skulle egentligen inte målat första lagret förens

vi var klara men nu kommer deras redan första målade lager

påverkas. Vi torkar bort fläckarna med t röd men det påverkar

färgen. Vi kontaktar målare för diskussion om tillvägagångssätt. 

Bilder från platsen

Dagboksinlägg från Love
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Uppgifter

Datum: 2020-06-27

Plats: Storsjö Kyrka

Moment: Tjära tak

Personal på plats

  Love Edling 

  Tobias Andersson 

Väderleksrapport

Tid Temp. Regn Luftfukt. Vind Riktning

07:00:00 18.9 °C 0.0 mm/h 88 % 6.8 m/s 112 °

12:00:00 22.0 °C 0.0 mm/h 71 % 7.0 m/s 124 °

17:00:00 21.7 °C 0.0 mm/h 75 % 6.2 m/s 118 °

Lägsta temperatur: 17.7 °C

Högsta temperatur: 22.8 °C

Total nederbörd: mm/24h

Information

Idag har vi skrapat dom delar av fasaden som fått Tjärstänk sig

pga plötsligt hård vind. Därefter har vi städat av arbetsplatsen. Vi

har lämnat plast som målarna kan täcka spånen med ifall det

behövs skrapas mer på fasaden. Total mängd tjära på tornet ca

60l, suger mycket men kvaliteten är bra då dom är

kreosotbehandlade sedan tidigare. Nylagda spån runt krans av

kärnfuru tjärade en gång. Dessa spån bör tjäras minst två

gånger till dom närmsta tre åren.

Avvikelser

Tjärstänk på fasad, målare vidars måleri samt Torbjörn Winther

bygg är kontaktade för att bli informerade. Målare skulle

egentligen inte målat sitt första lager innan vi vart klara med

tjärningen enligt samordningsmötet samt planerings kalender.

Bilder från platsen

  



 

Uppgifter

Datum: 2020-07-22

Plats: Storsjö Kyrka

Moment: Tjära tak

Personal på plats

  Love Edling 

  Tobias Andersson 

Väderleksrapport

Tid Temp. Regn Luftfukt. Vind Riktning

07:00:00 14.0 °C 0.0 mm/h 78 % 9.9 m/s 297 °

12:00:00 17.8 °C 0.0 mm/h 51 % 9.3 m/s 293 °

17:00:00 18.3 °C 0.0 mm/h 49 % 6.8 m/s 304 °

Lägsta temperatur: 13.7 °C

Högsta temperatur: 19.8 °C

Total nederbörd: mm/24h

Information

Idag har vi lagat upp trasiga spån ca 35st, därefter har vi blåst

rent taken med tryckluft. Begränsningsstrukigt vattbrädor

mycket försiktigt då dom är vita på utsidan. Begränsningsstukigt

tre spånrader runt hela kyrkan samt längs med varje gavel. Vi

täckte in hela norrsidan som saknar hängrännor med

presseningar. Lilla stigluckans vattbrädor är tjärade.

Avvikelser

Ställningskillarna rev ställning där det låg massa skräp från

målarna som blåste ner i vår tjära. Detta är dock inget problem,

vi avvaktar lite och borstar bort det när tjäran sugit in I träet. 

Bilder från platsen

Dagboksinlägg från Love



  

 

 



  

Uppgifter

Datum: 2020-07-26

Plats: Storsjö Kyrka

Moment: Tjära tak

Personal på plats

  Love Edling 

  Tobias Andersson 

Väderleksrapport

Väderleksrapport saknas

Information

Idag har vi tjärat kyrkans stora takfall samt stigluckan. Södra

sidan på kyrkan sög mycket tjära men vi kan inte lägga på mer

än vi gjort då det riskerar att droppa för mycket. Särkilt med

tanke på väderförhållanden just nu med mycket regn. Totalt har

det gått åt ca 100 tjära på södersidan och 60l till norrsidan.

Stigluckan tog ca 40l tjära totalt. Vi plastade även in stigluckans

nymålade väggar. Mats snickaren kommer ta bort dessa senare.

Tjäran har värmts upp i tjärgryta till ca 80grader varpå den

applicerats på taket. Vi rekommenderar att tjära kyrkans spån en

gång till nästa år för att ordentligt mätta spånen.

Avvikelser

Kyrkan är lagd med kreosotdoppade spån som är lagda direkt på

takpapp vilket är fel då luftning av spånen saknas, men då dom

är kreosot behandlade så är det inga större fel på dom och

kommer därför hålla många år till om vi tjärar taken en gång till

inom ett till två år. 

Bilder från platsen

Dagboksinlägg från Love
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2020:1  Vattentornet vid Värnamo station – kulturhistorisk utredning 
 Björn Olofsson

2020:2  Arkeologisk undersökning av: 
 En kolbotten efter resmila (Älvros 749) 
 En järnframställningsplats (Älvros 750) 
 Tre fångstgropar (Älvros 755, Älvros 758 och Älvros 760)  
 Annabell Rahm

2020:3  Vid karolinergraven i Rista? Arkeologisk utredning 
 Kristina Jonsson

2020:4  Bostadshus i Lungre. In- och utvändiga åtgärder, 2019 
 Henrik Ylikoski

2020:5  Karlstad C och Vikenpassagen. Järnvägsanknutet kulturarv, 2019 
 Henrik Ylikoski

2020:6  Begravningsplatsen under bogårdsmuren. Analysrapport över arkeologisk  
 undersökning i samband med restaurering av bogårdsmuren vid Frösö kyrka 
 Anna Engman

2020:7  Almdalens fångstgropar. Arkeologisk provtagning och datering av Laxsjö 125,  
 Laxsjö 139 och Laxsjö 101:1 inom fjällägenheten Almdalen 1:1 
 Annabell Rahm

2020:8  Byggnadsminnet Campus A4, byggnad 9. Fasadrenovering, 2019 
 Sara Höglund

2020:9  Vindkraftspark Olofsberg. Kulturhistorisk landskapsanalys inför planerad vindkraftspark 
 Anna Engman

2020:10  Besiktning. Hallen 113, By/gårdstomt, Hallen 131, Hamnanläggning, Hallen 20:1,  
 Fångstgrop och Oviken 115:1, Blästbrukslämning 
 Anna Engman

2020:11  Arkeologisk utredning på fastigheterna Brunflo Prästbord 1:12 och Brunflo Prästbord 1:13 2 
 Annabell Rahm

2020:12  Arkeologisk utredning i Hamre, Duved 
 Annabell Rahm

2020:13  Järnvägsbanken Stora helvetet – dokumentation i samband med rivning 2018–2019 
 Björn Olofsson

2020:14  Öxnereds stationsområde – kulturhistorisk utredning 
 Björn Olofsson

2020:15  Besiktning Ås 104:1, Fossil åker, och Ås 104:2, Fäbod 
 Annabell Rahm

2020:16  Fossil åkermark i Löfsåsen. Schaktningsövervakning i närheten av ett ödesböle 
 Kristina Jonsson



2020:17  En fäbodstuga från 1700-talet på Gammalbodarna. Kartering och arkeologisk  
 förundersökning vid Granbotäkten 
 Kristina Jonsson

2020:18  Deponiplatser utefter väg E10. Arkeologisk utredning i samband med anläggandet  
 av deponiplatser längst väg E 10 i Kalix och Överkalix kommuner 
 Anna Engman

2020:19  Matarledning mellan Norra stambanan och Robertsfors inför byggandet av  
 Norrbotniabanan. Arkeologisk utredning steg 1 och 2 
 Anna Engman

2020:20  Marieby kyrka. Målning av tak, 2020 
 Henrik Ylikoski

2020:21  Hede kyrka. Målning av klockstapel, 2020 
 Henrik Ylikoski

2020:22  Krokomsporten. Arkeologisk utredning 
 Kristina Jonsson

2020:23  Storsjö kyrka. Exteriör restaurering av kyrka, stigport samt staket 
 Sara Höglund
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