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Inledning 
 

Länsstyrelsen lämnade 2019-06-06 tillstånd till exteriör restaurering av Ovikens gamla kyrka i 
enlighet med åtgärdsprogram upprättat av antikvarie Christina Persson, Jamtli daterat 21 
december 2010 (Dnr 433-4086-2019). 

Under år 2020 kom bogårdsmuren med stegportar, bårhus och gravkor att åtgärdas, efter en 
byggnads och målningsbeskrivning framtagen av Byggkonsulten AB (2020-02-05), med 
utgångspunkt i åtgärdsprogrammet från 2010. Det har handlat om att återuppbygga skadad del 
av muren, puts och målningsarbeten samt förnya delar av brädtäckningen på muren. 
Entreprenör har varit Jämtfasad. Ett startmöte hölls den 16 april 2020. Slutbesiktning av 
arbetena på bogårdsmuren genomfördes den 18 september. Vid slutbesiktningen var grindarna 
ännu inte på plats. Dessa kunde beses av undertecknad den 29 oktober 2020. 

Antikvarisk medverkan och dokumentation har utförts av Henrik Ylikoski, Jamtli. 
Besöksprotokoll, fotografier, ritningar och andra handlingar som rör upprustningen finns i 
länsmuseets arkiv.  

 
Östersund den 18 november 2020 
 

 

Henrik Ylikoski 

Antikvarie 
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Karta 

 

Ur Lantmäteriets öppna data. 
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Historik 
Ovikens gamla kyrka fick sin nuvarande utformning under åren 1758-63 då en äldre stenkyrka 
förstorades under ledning av byggmästare Pehr Olofsson från Dillne i Oviken. Bogårdsmuren 
med sina tre stegportar tillkom vid samma tid. I kyrkans arkiv finns en lista över dagsverken och 
material som varje hemman bidragit med till ”Borrgårdsbyggnaden vid Owikens kyrka av 
Owikn sochn år 1763 och 1764 med mera till år 1766”. Stegportarnas svängda takform, ett 
utslag för tidens rokokostil, återkommer i taket över Sahlinska gravkoret som också ligger i liv 
med bogårdsmuren. Daniel Sahlin (död 1764) var kyrkoherde i Oviken under tiden för kyrkans 
ombyggnad. Klockstapeln av Jonas Granberg tillkom 1751. Den är liksom gravkoret och 
bårhuset införlivad i bogårdsmuren. 

Renoveringsarbeten genomfördes under 1800-talets första hälft. Enligt räkenskaperna rörde det 
sig om klockstapelns reparation och rödfärgning, reparation av bogårdsmur och kyrkans fönster. 
Sprickor i kyrkans murar och osäkerhet kring hur dessa skulle åtgärdas, tillsammans med 
behovet av en ny begravningsplats gjorde att man under 1800-talet diskuterade byggandet av en 
ny kyrka på en bättre plats. Efter att den nya kyrkan i Oviken stod klar 1905 lämnades den 
gamla kyrkan att förfalla.  

Redan 1918 utarbetades ett förslag till gamla kyrkans konservering. En insamling drogs i gång 
och 1932 kunde restaureringen av Ovikens gamla kyrka påbörjas efter ett restaureringsförslag av 
arkitekt Erik Fant på Kungliga Byggnadsstyrelsen. Byggmästare Johan Sandberg från Haraby 
anlitades för arbetena. Landsantikvarie Erik Festin fungerade som riksantikvariens 
kulturhistoriska kontrollant och byggmästare E A Bylund var byggnadsteknisk kontrollant. 
 
I åtgärdsprogrammet beskriver Erik Fant skador och åtgärder på bogårdsmuren. ”På sina ställen 
har stenblock lossnat ur murarna och fallit ut. Blocken inmuras åter. På några ställen har trädrötter 
lyft muren från grunden/norra murens yttersida. Öppningarna igenmuras med stenflis, varvid 
cementbruk användes i murarnas inre, kalkbruk ytterst. Skador i putsen lagas och avfärgas. Lösa 
putsflagor nedknackas och efterlagas.” Den västra och södra stegporten lutade avsevärt utåt och 
uppriktning med domkraft samt grundförstärkning föreslogs av Erik Fant. Murverkets skador 
och sprickor skulle lagas med kalkbruk, putsen vattrivas och kalkas som kringliggande ytor. 
Spåntaken på stegportarna och brädtaket på bogårdsmuren skulle läggas om och den gamla 
täckningen noggrant efterbildas.  

De lutande stegportarna rätades upp och skador i putsen lagades på samtliga delar av 
bogårdsmuren. I östra delen av bogårdsmuren togs en öppning upp för att få en genomgång till 
den nya delen av kyrkogården, som tillkom vid samma tid. Restaureringen av kyrkomiljön var 
klar 1935. 

På en förfrågan angående underhåll av spåntak och reparation av bogårdsmuren från 
kontraktsprost Gunnar Söderholm i Oviken år 1966, svarar Kungliga Byggnadsstyrelsen att 
putsbruket ska avta i hårdhet inifrån och utåt och föreslår att ”tunngrundning utföras med KC 
14/3, utstockning, som ej bör vara för tjock, med KC 11/4 samt ytpåslag med KC 21/4, eventuellt 
med kvastad yta, varefter putsen slutligen avfärgas”. Brevet avslutas med rådet att ”en närmare 
undersökning av murens grundförhållanden, dränering, stabilitet samt avtäckning rekommenderas 
före reparationsarbetenas påbörjande vilka dessutom bör stå under kontinuerlig ledning av 
fackkunnig person”. Det finns inga uppgifter i länsmuseets arkiv om bogårdsmuren lagades efter 
dessa anvisningar.  
 



4 
 

År 1984 kom mindre skador på kyrka, bårhus och bogårdsmur att ilagas med våtsläckt 
gotlandskalk. Enligt handling skulle utvändig avfärgning ske genom grundning med rent 
kalkvatten, därefter strykning med tunt färgat kalkvatten fem till åtta gånger.  
 
Under sommaren/hösten 2005 kom bogårdsmurens tak delvis att restaureras. Delar av faltaket 
byttes ut. Större delen av takbrädorna mellan de båda bårhusen byttes mot nya. Troligen byttes 
även en del brädor mellan bårhus och klockstapel. I augusti 2006 gjordes en syn över skick och 
åtgärdsbehov: 

Övriga delar av bogårdsmurens tak uppvisar en hel del skador. Noterbart är att vissa brädor är 
mycket dåliga medan det stora flertalet är i gott skick. Här visar sej att de brädor som är ruttna har 
varit av dålig kvalitet. Genomgående för takbrädorna är att de ej är radiellt utsågade ur stockarna 
och kan därför anses ha kortare livslängd. 

Västra sidan: några takbrädor rötskadade och några har sprickor. Mellan bårhus och klockstapel är de 
flesta brädorna nya. 

Norra sidan: några takbrädor rötskadade, några har sprickor. 

Östra sidan: Norr om bårhuset är några brädor rötskadade och några uppvisar sprickor. 
Tjärstrykningen har inte gett bra resultat. 

Från bårhuset och hela södra sidan nya brädor. Tjärstrykningen har gett skiftande resultat. 

En översyn av bogårdsmurens faltak bör göras under den närmaste tiden liksom ytterligare 
tjärstrykning. 

Ett projekt kring jämtländsk byggnadskalk inleddes våren 2010 sedan Jamtli gjort en 
förundersökning om putsen på Ovikens gamla kyrka på uppdrag av Härnösands stift och Södra 
Jämtlands pastorat. Förundersökningen var avsedd att tjäna som underlag för beslut om en 
restaurering av kyrkan och den omgivande bogårdsmuren. Under 2011 brändes en kalkmila i 
Oviken och provputsningsarbeten utfördes på bogårdsmuren mot väster vid Ovikens gamla 
kyrka (Jamtli 2012:46).  

 

Antikvariska resonemang 
Avsikten med en kulturhistorisk byggnadsrestaurering är att enbart åtgärda tekniskt skadade delar. 
En teknisk skada är en skada som nu eller i en omedelbar framtid äventyrar konstruktionens 
fortlevnad. Då bogårdsmuren vid Ovikens gamla kyrka börjat rasa, var det motiverat att åtgärda 
skadorna.   

I samband med restaureringen 2020, kom bogårdsmuren att avfärgas. Innan åtgärd var muren vit, 
under det vita fanns dock flera toner av vitt, grått och gulbrunt. Då även kyrkobyggnaden är på 
gång att åtgärdas, var det läge att fundera kring färgsättningen av hela kyrkomiljön, eftersom kyrka 
och bogårdsmur med dess olika delar, utgör en helhet. 

Putsprover från både kyrka och bogårdsmur har tidigare analyserats. Resultatet av denna 
undersökning återges i rapporten Ovikens gamla kyrka - Förundersökning av putsen på kyrkan 
och bogårdsmuren (Jamtli 2010:5).  
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År 1984 avfärgades samtliga byggnader i kyrkomiljön med en vit kalkfärg. Under den finns en 
ljusgrå kalkcementfärg från 1930-talet synlig på stora delar av kyrkan. På bogårdsmurens olika 
delar framträdde flera putslager och avfärgningar. Utifrån förundersökningen utkristalliserades tre 
tänkbara riktningar: 

Avfärgning i vitt 

Att hålla kvar vid dagens vita kulör innebär att man inte gör någon förändring i kyrkomiljön som 
även fortsättningsvis kommer att upplevas på samma sätt som idag. 

Avfärgning i grått 

Att gå tillbaka till den underliggande grå kulören, innebär en utseendemässig återgång till 1930-
talets restaurering. Vid den tidpunkten fick kyrkan sitt nuvarande utseende genom att bland annat 
listverken kring fönsteröppningarna avlägsnades. Taken och klockstapeln är idag rödtjärade, så såg 
det dock inte ut före 2005. Vid 1930-talets restaurering ströks tak och klockstapel med 
svartpigmenterad tjära. En grå fasad skulle därmed inte helt innebära en återgång till 1930-talets 
kyrkomiljö. Vid målningsarbetena sommaren 2020 användes hydraulisk kalkfärg. Det vore då 
märkligt att försöka efterlikna den kc-färg som stöks på kyrkomiljön på 1930-talet. 

Avfärgning i gulbrunt 

En återgång till 1700-talets mer gulbruna ton, hänger tidsmässigt samman med de rödtjärade 
taken. Dock skulle man behöva ta ställning till ifall de listverk på kyrkan som knackades bort på 
1930-talet i så fall ska rekonstrueras. Utifrån bilder från innan 1930-talets restaurering tycks 
fönsteromfattningar och hörn ha en ljusare ton än den övriga väggen. Även detta är något som 
behöver undersökas närmare.  

I Åtgärdsprogram för Ovikens gamla kyrkas restaurering från 2010 diskuteras användandet av 
lokalt framtagen kalk. Efter en provbränning visade det sig att den lokala kalken får en gulbrun 
ton. Användande av lokalt framställt kalkbruk och kalkfärg på lokala råvaror skulle tala för en 
återgång till ett äldre utseende på kyrkan. Någon lokal bränning av kalk har dock inte kommit till 
stånd sedan provbränningen. Därmed finns ingen lokal kalk att tillgå till vare sig putslagningar 
eller avfärgning. 

Från beställarens sida såg man gärna en vit kyrkomiljö, dock inte kritvit utan en bruten vit ton. 
Fyra olika brutna vita kulörer togs fram för uppstrykningsprov (se vidare under Avfärgning). 
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Figur 1 Södra stegporten i Oviken 1925 foto: Eric Festin (Jamtli arkiv C1223). 
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Beskrivning av skador och åtgärder 
 

 

Figur 2 Situationsplan över Ovikens gamla kyrka och bogårdsmuren med klockstapel, bårhus och gravkor 
uppritad av Erik Festin 1932. Jamtli arkiv 

 

Bogårdsmur 
Befintligt utseende och skador 
Bogårdsmuren är murad av natursten och putsad med slätputs. Bogårdsmuren täcks av ett 
snedställt pulpettak som lutar ut mot murens utsida. På murens ovansida ligger två stockar 
ovanpå varandra mot insidan och en mot utsidan. Dessa täcks av ett brädtak med två vattspår. 
Brädtak och stockar är rödtjärade. 
 

Södra stegporten 

Västra stegporten 

Norra stegporten 

Bårhuset 

Sahlinska gravkoret 
Klockstapeln 

Öppning i mur  
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Putsen hade på vissa partier ramlat bort så att stenen var synlig. Vissa partier av muren var 
bättre, såsom södra bogårdsmuren och stora delar av den östra. Sämst var den norra delen där 
murverket börjat rasa ut på några ställen. På bogårdsmuren åt väster fanns, från stegporten fram 
till nordvästra hörnet, ytor från provputsningsarbetena som genomfördes 2011 som en del i 
projektet kring jämtländsk byggnadskalk (Jamtli 2012:46). (Figur 3) 
  
Genomförda åtgärder 
I byggnads- och målningsbeskrivningen (ByggKonsulten AB, 2020-02-05) står att: 27 m2 av 
bogårdsmuren mot norr, från murens nordöstra hörn och västerut, skall demonteras i sin helhet. 
Under den demonterade muren skall schaktas för en makadambädd med mått Bredd 120 cm och till 
ett djup av 20 cm under befintlig marknivå. Schakten skall fyllas med makadam 16-32 som 
komprimeras.  

Den skadade delen av muren har demonterats, markförstärkning har utförts enligt handling och 
sedan har muren återmonterats med befintlig sten. Komplettering har gjorts med sten från platsen.  

I samband med grävning under muren, trodde man sig hitta anledningen till att muren rasat isär. 
Strax under marknivå låg en stor sten, delvis under muren delvis under gräsmattan. Då tjälen gick 
upp högre i den del som låg under muren, än i den del som låg under den snötäckta gräsmattan, 
blev det rörelser i stenen. Den har nu grävts bort, vilket förhoppningsvis gör att man slipper 
ytterligare problem. 

Vidare står i byggnads- och målningsbeskrivningen: På övriga delar av bogårdsmur, stegportar och 
bårhus huggs lös och bomputs bort, brister mellan stenar i konstruktionen fylls med kalkbruk, varefter 
fasadytorna återlagas med ett hydrauliskt kalkbruk.  

De utförda arbetena på bogårdsmuren kom dock att bli mer omfattande. Bogårdsmuren har i stort 
sett knackats ren och omputsats i sin helhet med ett naturligt hydrauliskt kalkbruk (1:1,5 0-4mm, 
med hållfasthet NHL 5 enligt EN 459-1). Detta på grund av att den befintliga putsen till största 
delen bestod av lagningar utförda med KC- och cementbruk. Lagningar utförda med kalkbruk var 
vittrade och hade enligt entreprenören mycket dålig hållfasthet. (Figur 4-14) 

 
Stegportar  
Befintligt utseende och skador 
Mot norr, väster och söder leder stegportar in genom bogårdsmuren. De tre stegportarna är 
murade i sten och putsade. Taken har en svängd konvex och konkav form, klädda med takspån. 
Vindskivorna följer takets form. Taken är rödtjärade. Liksom på bogårdsmuren, förekom 
putsbortfall och sprickor i putsen på stegportarna. I öppningen mot öster, syntes tegelstenar där 
putsen ramlat bort. 

Genomförda åtgärder 
På stegporten mot norr är den gamla putsen i behåll, endast mindre lagningar har gjorts. 
Detsamma gäller stegporten mot väster, där man på sidan mot kyrkan knackat bort och lagat i 
ett stycke söder om öppningen. På den södra stegporten har däremot all puts knackats bort upp 
till ca 2 meters höjd, på både in- och utsidan. Partiella lagningar har sedan skett med ett svagt 
hydrauliskt kalkbruk (NHL 2 1:2 0-2mm och NHL 2 1:2,5 0-1mm). (Figur 15-40) 
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Gravkor 
Befintligt utseende och skador 
Sahlinska gravkoret utgör en del av bogårdsmuren mot öster. Ingången ligger på västra fasaden. 
Den omges av en dörromfattning uppbyggd av puts i form av två pilastrar som bär upp en 
rundad fronton krönt av en dödskalle. Det svängda taket täcks av takspån som nedtill är 
rundade. Taknocken kröns av två svarvade spiror. Taket är rödtjärat. 

Genomförda åtgärder 
På den norra och södra fasaden har murverket knackats rent och putsats om likt bogårdsmuren. 
På den västra sidan har den gamla putsen sparats, liksom på den övre delen av östra fasaden. 
Dessa delar har försiktigt blästrats. Partiella upplagningar har sedan skett med ett svagt 
hydrauliskt kalkbruk (NHL 2 1:2 0-2mm och NHL 2 1:2,5 0-1mm). Dörren till gravkoret har 
målningsbehandlats med linoljefärg i röd kulör (ungefär motsvarande NCS S 4550-Y80R). 
(Figur 41-55) 

 

Bårhus 
Befintligt utseende och skador 
Bårhuset är murat och slätputsat. Väggarna mot söder och öster utgör bogårdsmurens sydvästra 
hörn. Ingången ligger på östra fasaden. Det pyramidformade taket täcks av ett rödtjärat brädtak. 
Taket kröns av en vindflöjel.  

Genomförda åtgärder 
Liksom bogårdsmuren i övrigt kom all puts på bårhusets murar att knackas ned innan murarna 
återigen putsades. Dörren mot öster, liksom fönstret mot väster har målningsbehandlats. Till 
fönstret har samma kulör tidigare använts som till fönstren på kyrkan (NCS S 6030-Y80R). 
(Figur 56-68) 

 

Avfärgning 
Befintligt utseende och skador 
År 1984 avfärgades samtliga byggnader i kyrkomiljön med en vit kalkfärg. Under den finns en 
ljusgrå kalkcementfärg från 1930-talet synlig på stora delar av kyrkan. På bogårdsmurens olika 
delar framträdde före åtgärd flera putslager och avfärgningar (se vidare Ovikens gamla kyrka - 
Förundersökning av putsen på kyrkan och bogårdsmuren, Jamtli 2010:5).  
 
Genomförda åtgärder 
Med hjälp av färgkarta från Målarkalk, valdes fyra kulörer ut för uppstrykningsprover utifrån 
äldre befintliga avfärgningar på stegportar och kyrka 7103 (Vit), 7110 (Gulvit), 7177 (Ljusbrun) 
och 7181 (Beige). Dessa målades sedan upp på grundmuren vid klockstapeln. Beslut om 
avfärgningen togs i samband med byggmöte 3 (2020-06-23). Putsytorna har avfärgats med 
hydraulisk kalkfärg (nr 7110, Målarkalks färgkarta). Kalkfärgen har kryssmålats två gånger. På 
bogårdsmur och bårhus har Målarkalk Kiselit (NHL 3,5) använts, medan man på Sahlinska 
gravkoret och delar av stegportarna där den gamla putsen är bevarad, använt Målarkalk Kiselit 
(NHL 2).  (Figur 69) 
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Brädtak 
Befintligt utseende och skador 
Bogårdsmuren täcks av ett pulpettak som lutar utåt mot murens utsida. På murens ovansida ligger 
två stockar ovanpå varandra mot insidan och en mot utsidan. Dessa täcks av ett brädtak med två 
vattspår. Brädtak och stockar är rödtjärade. Taket på bogårdsmurens östra del hade skadats i 
samband med storm och hela träkonstruktionen ovanpå muren hade kommit ur läge.  

På bogårdsmuren förekom en hel del rötade takbrädor. I byggnads- och målningsbeskrivningen 
(2020-02-05) står att: Rötade falbrädor på bogårdsmur skall utbytas mot nya i utförande och format 
om befintliga falbrädor. Trämaterial i brädorna skall vara av samma träslag som befintliga. Trä 
skall vara tätvuxet med täta årsringar. Bottenbrädorna skall läggas med årsringssidan uppåt och 
lockbrädor skall läggas med årsringssidan neråt. Innan läggning skall tillkapat virke doppas i en 
blandning av trätjära och rödsprit 80/20. 

Genomförda åtgärder 
Brädtäckningen har bytts i sin helhet från den återuppbyggda delen av muren mot norr och vidare 
längs östra delen av muren, fram till Sahlinska gravkoret. Virket (gran i kvalitet G4-1) har 
levererats av Ola Nilsson Såg & Hyvleri, Handsjöbyn. Oskadade brädor har demonterats och 
återlagts på andra delar av muren där det funnits partiellt rötskadade partier. Takbrädorna har 
doppats i Claessons rödtjära utspädd med 20% terpentin. Rödtjärning har utförts på de ny- och 
omlagda delarna av bogårdsmurens taktäckning. Övriga delar av murens brädtäckning har ej 
tjärstrukits.  

För att undvika att det östra taket återigen ska komma ur läge, har fem metallvinklar monterats 
innanför timmerramen som stöd. Tre på den del av muren där taket kommit ur läge och en på 
vardera sida om Sahlinska gravkoret. Infästning har skett med expanderbult ner i muren. Ingen 
infästning har gjorts i själva träkonstruktionen. (Figur 70-76) 

 
Grindar  
Befintligt utseende och skador 
Till stegportarna hör grindar i trä. Endast grindparet mot norr, satt på plats före åtgärd. 
Grindarna har lite olika utformning. Grindarna mot väster och söder har samma uppbyggnad. 
Nedtill finns ett fält med träfyllning/galler där tomrummen har formen av ”blommor”. Upptill 
avslutas grindarna av ett svängt krön som bildar ram till vackert skurna strålar. Grindarna mot 
norr är enklare. De båda grindhalvorna är tredelade. Det nedersta fältet utgörs av vertikala 
pinnar. Det mellersta fältet av korslagda pinnar och det översta fältet av pinnar på tvären. De tre 
grindparen var, vad gäller träet i gott skick. Den rödbruna färgen flagade dock. Grindar till 
stegportar och dörrar till bårhus och gravkor har tidigare varit tjärade. Dessa har senare 
oljemålats, vilket resulterat i att ytan har spruckit upp (tjära och oljefärg fungerar dåligt ihop). 
Ytterst fanns en rödbrun kulör (ungefär motsvarande NCS 6020-Y80R) innanför syntes spår av 
en mörkare brun ton (ungefär motsvarande NCS S 7020-Y70R). Gångjärnen av smide hade gått 
av på några ställen, vilket troligen är anledningen till att två av grindparen plockats ned och 
ställts undan. Förutom de tre grindparen som hör till stegportarna, finns ytterligare ett grindpar. 
De har samma typ av dekorelement som de andra grindarna, men är betydligt lägre. Möjligen 
har dessa grindar tidigare haft sin placering i bogårdsmurens öppning mot öster. Några spår efter 
upphängning gick dock inte att se före åtgärd. Detta grindpar har lämnats utan åtgärd. 
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Genomförda åtgärder 
Träbyte och smideskomplettering har utförts på samtliga grindar. Man har tagit bort färg och 
rester av tjära, sedan har grindarna målningsbehandlats. Eftersom grindarna tidigare varit 
tjärade, kom det på förslag att man skulle använda samma rödtjära på grindarna som brädtaket. 
Kontakt togs med expertis på området som dock avrådde från detta, då grindarna skulle färga av 
sig under lång tid framöver. Grindarna kom att målas med linoljefärg i enlighet med handling.  

Målningsarbeten på grindar, dörrar och smidesdetaljer har utförts med ett linoljesystem. 
Grundning på trärena ytor har utförts med Wibo Jupex 45 och mellan- och färdigstrykning har 
utförts med Wibo linoljefärg i en röd kulör som anknyter till de rödtjärade taken (ungefär 
motsvarande NCS S 4550-Y80R). Smidesdetaljer har målats med Wibo rostskyddsfärg.      
(Figur 77-83) 
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Fotografier 
 

 

Figur 3 På bogårdsmuren åt väster fanns före åtgärd ytor från provputsningsarbetena 2011. 

 

 

Figur 4 Del av bogårdsmuren mot norr före åtgärd. Den rasade delen av muren skymtar längst bort mot hörnet. 
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Figur 5 Den rasade delen av muren före åtgärd. 

 

 

Figur 6 Närbild av den del av bogårdsmuren som delat på sig. 
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Figur 7 Del av muren plockades ned och fick ny grundläggning. 

 

 

Figur 8 Den nedplockade delen av muren från nordost. 
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Figur 9 Den återuppbyggda delen av muren sedd utifrån. 

 

 

Figur 10 Den återuppbyggda delen av muren sedd inifrån. 
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Figur 11 Den återuppbyggda delen av muren sedd inifrån efter åtgärd. 

 

 

Figur 12 Skadad del av bogårdsmur före åtgärd. 
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Figur 13 Skadad del av bogårdsmur efter åtgärd. 

 

 

Figur 14 Skadad del av bogårdsmur efter åtgärd mot insidan. 
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Figur 15 Västra stegporten före åtgärd. 

 

 

Figur 16 Stegport mot väster under åtgärd. 

 



20 
 

 

Figur 17 Stegport mot väster efter åtgärd. 

 

 

Figur 18 Stegport mot norr (sedd från utsidan) före åtgärd. 
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Figur 19 Stegport mot norr (sedd från insidan) före åtgärd. 

 

 

Figur 20 Stegport mot norr under arbete. 
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Figur 21 Stegport mot norr efter åtgärd. 

 

 

Figur 22 Södra stegporten före åtgärd. 
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Figur 23 Södra stegporten (från söder) sedan putsen på bogårdsmuren och den nedre delen av stegporten 
knackats bort. 

 

 

Figur 24 Södra stegporten (från norr) sedan putsen på bogårdsmuren och den nedre delen av stegporten knackats 
bort. 
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Figur 25 Södra stegporten (från söder) under putsarbete. 

 

 

Figur 26 Södra stegporten (från norr) under putsarbete. 
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Figur 27 Södra stegporten (från söder) efter åtgärd. 

 

 

Figur 28 Södra stegporten (från norr) efter åtgärd. 
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Figur 29 Öppning i bogårdsmur mot öster (från öster). 

 

 

Figur 30 Öppning i östra bogårdsmuren. 
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Figur 31 Öppning i östra bogårdsmuren före åtgärd. I öppningen mot kyrkogården har man tidigare använt 
tegel för att få jämna sidor. Även ovanpå muren ligger tegel.  

 

 

Figur 32 Öppning i östra bogårdsmuren före åtgärd. 
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Figur 33 Öppning i östra bogårdsmuren från öster, sedan putsen knackats ner. 

 

 

Figur 34 Öppning i östra bogårdsmuren från väster, sedan putsen knackats ner. 
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Figur 35 Södra delen av öppningen efter att putsen knackats ner. 

 

 

Figur 36 Norra delen av öppningen efter att putsen knackats ner. 
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Figur 37 Norra delen av öppningen efter ett första putspåslag. 

 

 

Figur 38 Öppning i östra bogårdsmuren från öster, efter putsning och avfärgning. 
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Figur 39 Södra delen av öppningen efter avslutat arbete. 

 

 

Figur 40 Norra delen av öppningen efter avslutat arbete. 
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Figur 41 Sahlinska gravkoret från väster (vägg A) före åtgärd. 

 

 

Figur 42 Sahlinska gravkoret från norr (vägg B) före åtgärd. 
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Figur 43 Sahlinska gravkoret från öster (vägg C) före åtgärd. 

 

 

Figur 44 Sahlinska gravkoret från söder (vägg D) före åtgärd. 
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Figur 45 Sahlinska gravkoret från väster (vägg A) sedan den gamla putsen knackats ner på övriga sidor. 

 

 

Figur 46 Sahlinska gravkoret från norr (vägg B) sedan den gamla putsen knackats ner. 
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Figur 47 Sahlinska gravkoret från nordöst (B-C hörn) sedan den gamla putsen knackats ner. 

 

 

Figur 48 Sahlinska gravkoret från söder (vägg D) sedan den gamla putsen knackats ner. 
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Figur 49 Sahlinska gravkoret från väster (vägg A) efter putsning. 

 

 

Figur 50 Sahlinska gravkoret från väster (vägg A) efter åtgärd. 

 



37 
 

 

Figur 51 Döskalle ovanför ingången till Sahlinska gravkoret före åtgärd. 

 

 

Figur 52 Döskalle ovanför ingången till Sahlinska gravkoret efter försiktigt blästring och partiell upplagning 
med ett svagt hydrauliskt kalkbruk. 
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Figur 53  Döskalle ovanför ingången till Sahlinska gravkoret efter åtgärd. 

 

 

Figur 54 Sahlinska gravkoret före åtgärd sett från sydväst. 
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Figur 55 Sahlinska gravkoret efter åtgärd sett från sydväst. 

 

 

Figur 56 Vägg A bårhus före åtgärd. 
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Figur 57 Vägg B bårhus före åtgärd. 

 

 

Figur 58 Vägg C bårhus före åtgärd. 
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Figur 59 Vägg D bårhus före åtgärd. 

 

 

Figur 60 Vägg A efter att putsen knackats ned. 
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Figur 61 Vägg B efter att putsen knackats ned. 

 

 

Figur 62 Vägg C efter att putsen knackats ned. 
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Figur 63 Vägg D efter att putsen knackats ned. 

 

 

Figur 64 Vägg A bårhus under putsarbete. 
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Figur 65 Vägg B bårhus under putsarbete. 

 

 

Figur 66 Vägg C bårhus under putsarbete. 
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Figur 67 Vägg D bårhus under putsarbete. 

 

 

Figur 68 Bårhus efter åtgärd. 
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Figur 69 Med hjälp av färgkarta från Målarkalk, valdes fyra kulörer ut för uppstrykningsprover utifrån äldre 
befintliga avfärgningar på stegportar och kyrka. 7103 (A), 7110 (B), 7177 (C) och 7181 (D) Dessa målades 
upp på grundmuren vid klockstapeln.  

 

Figur 70 Bogårdsmur mot öster. Rötskador och påväxt förekom på brädtäckningen. 

 

A B C D 
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Figur 71 På bogårdsmuren fanns flera rötskadade takbrädor. 

 

 

Figur 72 På murens ovansida ligger två stockar ovanpå varandra mot insidan och en mot utsidan. 
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Figur 73 Den gamla träkonstruktionen åter på plats efter att muren byggts upp igen. 

 

 

Figur 74 Virket har levererats av Ola Nilsson Såg & Hyvleri, Handsjöbyn. 
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Figur 75 Brädtäckningen har bytts i sin helhet från den återuppbyggda delen av muren mot norr och vidare 
längs östra delen av muren, fram till Sahlinska gravkoret. 

 

 

Figur 76 Brädtäckning efter åtgärd. 
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Figur 77  Grind i stegport mot norr. Grindarna var, vad gällde träet i gott skick. Den rödbruna färgen flagade 
dock. 
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Figur 78 Grindarna har tidigare varit tjärade, de har senare oljemålats. 

 

 

Figur 79 Två av grindparen hade tidigare plockats ner. 
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Figur 80 Grindar i den västra stegporten efter åtgärd. 

 

 

Figur 81 Grindar i den södra stegporten efter åtgärd. 
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Figur 82 Detalj av grind i den södra stegporten. 

 

 

Figur 83 Grindar i den norra stegporten efter åtgärd. 
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