MARIEDAMMS KAPELL
och KLOCKSTAPEL
Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Närke, Strängnäs stift

UTVÄNDIG RENOVERING 2017

Mariedamms kapell och klockstapel under pågående renovering 2017.
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SAMMANFATTNING
Under sommarhalvåret 2017 genomgick Mariedamms kapell och klockstapel olika
renoveringsåtgärder. Kapellet var utvändigt i dåligt skick. Där genomfördes åtgärder
som byte av hela panelen, lagning av rötskadade delar i stommen, målning av ny
panel samt målning av fönster och dörrar m.m. Även grunden målades. Invändigt
installerades en toalett i ett förrådsutrymme med utvändig avloppsanläggning sluten
tank), samt en arbetsbänk/diskbänk inne i kyrkorummet. Vidare installerades en
luftvärmepump. På klockstapeln byttes samtliga grundsyllar av timmer ut, vilka var
rötskadade. Därefter tjärströks hela stapeln. Förgyllning skedde såväl av kyrktuppen
på kapellet som av vindflöjeln på klockstapeln.
Pastoratet har erhållit såväl kyrkoantikvarsk ersättning som kyrkobyggnadsbidrag
från Strängnäs stift för arbetet.

BESKRIVNING
I en skogsbacke i södra delen av samhället Mariedamm ligger ett traditionellt utformat kapell
av trä. Det är en rektangulär byggnad med utbyggd sakristia i öster. Fasaderna är klädda
med locklistpanel, som före renoveringen var vitmålad. Entrén i väster har klassicistisk utformning, där dörren flankeras av två kolonner med överstycke. Även fönstren och dörrarna
- det finns även en dörr till sakristian - var före renoveringen vitmålade. Taket är täckt av ett
svart, tegelimiterande plåttak. Den västra gavelspetsen kröns av en förgylld kyrktupp.

Mariedamms kapell före renovering.
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Invändigt består kapellet av en kyrksal med altare i öster och läktare i väster. Innanför
ingångsdörren i väster finns en förstuga, omgiven av två dörrförsedda förrådsutrymmen,
varav den ena innehåller trappa upp till läktaren.
Nordväst om kapellet står klockstapeln. Den har öppen klockbock av tjärat timmer med två
hjärtstolpar i mitten, omgivna av sammanlagt sex snedsträvor. Stapeln täcks av ett spånklätt
sadeltak, som i sin tur kröns av en förgylld vindflöjel med kula.

Upptill: Interiör Mariedamms klockstapel.
Nertill: Klockstapeln före renovering 2017.
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HISTORIK
Under influenser av den s.k. småkyrkorörelsen uppfördes i Mariedamm år 1930 ett kapell av
en separat stiftelse (Mariedams församlingshem) med hjälp av frivilligt insamlade medel.
Som arkitekt utarbetade byggnadskonsulenten vid Örebro läns Hushållningssällskap O.
Stylin, Örebro, ritningar och arbetsbeskrivningar. Kapellet uppfördes av material från en
skolbyggnad vid Skyllberg. Det var Mellanskolan där, som hade blivit överflödig.
Två år senare, år 1932, uppfördes klockstapeln. År 1997 överläts kapellet till Lerbäcks
församling, nu Lerbäck-Snavlunda pastorat.
Det har företagits olika åtgärder både på kapellet och klockstapeln. Bland de större åtgärder,
som undertecknad fått kännedom om, kan följande nämnas1:
-

1951-52, invändig renovering av kapellet med ändring av läktaren, delvis ändring av innertaket
samt eluppvärmning
1977, invändig ommålning av kapellet samt renovering av klockstapeln.
1980, utbyte av lerteglet mot tegelliknande plåt på kapellet samt elektrifiering av ringningen i
klockstapeln.
1985, utvändig målning av kapellet.
1986, tjärning av klockstapeln och omförgyllning av vindflöjeln samt omförgyllning av
kyrktuppen på kapellet.
1994, tjärning av klockstapeln.
1995, omläggning av yttertrappan på kapellet.
1996, invändiga åtgärder i kapellet; ommålning av bänkarna och läktarpelarna samt renovering
av altarring och predikstol.
2003, tjärning av klockstapeln och asfaltering av gången till kapellet.

Denna förteckning är inte komplett utan det måste ha utförts ytterligare åtgärder, t.ex. ommålningsarbeten.
Att kapellets panel haft en annan kulör tidigare är känt. Innan den nu aktuella renoveringen
tog sin början kunde man tydligt under den flagnande vita färgen underst se falu rödfärg och
där ovanpå en brun kulör.
När kapellet målats om från falurött till brunt och sedan till vitt har inte gått att klarlägga (se
Antikvariska iakttagelser s. 33). Det har också rått tveksamhet om kapellet varit rödmålat
över huvud taget, eller om det bara varit skolbyggnadens panel som hade denna kulör. I så
fall skulle kapellet från början ha varit målat brunt.

Den bruna kulör panelen tidigare haft.
.
1

På detta foto från 1958 ser kapellet falurött ut. Avfotograferat foto, utställt i kapellet.

Björnberg, Bo, Arbetspapper om Kapellet/Församlingshemmet. 2012-02-17.
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LÄNSSTYRELSENS BESLUT
Länsstyrelsen gav 2015-10-30 ett generellt tillstånd till de aktuella åtgärderna (dnr 433-57232015) samt därefter 2016-11-28 ett nytt tillstånd, sedan detaljhandlingar utarbetats (dnr 4335897-2016).

Utdrag ur Länsstyrelsens beslut 2016-11-19 (dnr 433-5897-2016) gällande ansökan om
tillstånd att renovera och bygga om Mariedamms kapell.
Ärendet
Frågan om renovering och förändringar av Mariedamms kapell har sedan flera år diskuterats mellan
Länsstyrelsen, pastoratet och Strängnäs stift. Länsstyrelsen lämnade 2015-10-30, dnr 433-5723-2015,
tillstånd för arbetena med villkor att detaljerade arbetshandlingar ska utarbetas och godkännas av
Länsstyrelsen innan arbetena påbörjas. Sådana handlingar har nu utarbetats och insänts till
Länsstyrelsen. Arbetena omfattar renoveringsarbeten på kapellet med tillhörande klockstapel och
ombyggnad för installation av WC och en köksbänk i kapellet. WC inrättas i ett befintligt
köksutrymme under läktaren och köksfunktionen tillgodoses genom att en enkel köksbänk placeras i
kyrkorummet i direkt anslutning till läktarunderbyggnadens norra del. Arbetena på klockstapeln
omfattar huvudsakligen renoveringsarbeten som är nödvändiga till följd av omfattande rötskador på
främst grundsyllarna. Pastoratet söker också kyrkoantikvarisk ersättning hos Strängnäs stift för delar
av arbetena.
Skälen till Länsstyrelsens beslut
Av 4 kap. 3 § KML framgår bl.a. att kyrkobyggnader som är uppförda före utgången av år 1939 inte
på något väsentligt sätt får ändras utan tillstånd av Länsstyrelsen. I fråga om en kyrkobyggnad krävs
alltid tillstånd för rivning, flyttning eller ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring
av dess exteriör och interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för ändring
av dess färgsättning. Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de
förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen ska utföras samt den
dokumentation som behövs.
Enligt 4 kap. 2 § 1 st KML ska kyrkobyggnader vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska
värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas.
Länsstyrelsen gör följande bedömning:
Mariedamms kapell från 1930-talets början är ett välbevarat exempel på de kapell som uppfördes
under inspiration av den s.k. småkyrkorörelsen. Kapellet har i allt väsentligt bibehållit sin ursprungliga
karaktär. Det är från kulturmiljövårdande synpunkt betydelsefullt att det blir föremål för att tekniskt
och antikvariskt korrekt underhåll för att kunna bevaras på lång sikt.
Den föreslagna ombyggnaden för WC och köksfunktioner förbättrar kyrkobyggnadens funktioner och
förutsättningarna för att använda den på lång sikt. Installationen av WC görs inom ett befintligt
utrymme under läktaren och den nya köksbänken påverkar upplevelsevärdet av kyrkorummet i mycket
begränsad omfattning.
Arbetena kan därför – med antikvarisk medverkan – genomföras så att kyrkobyggnadens och
klockstapelns kulturhistoriska värde inte minskas.
De planerade arbetena är tillståndspliktiga enligt KML. Då dessa är utformade i enlighet med 4 kap.
11 § nämnda lag, ska tillstånd – med föreskrivna villkor – lämnas.
I handläggningen av detta ärende har deltagit enhetschef Malin Rosén, beslutande och antikvarie
Raoul Hjärtström, föredragande.
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UTFÖRDA ARBETEN
• Allmänt om de genomförda åtgärderna
För detaljerade upplysningar om de genomförda åtgärderna, se Åtgärdsbeskrivning utarbetad 2016-10-24 av Leif Brorson, LB Byggkonsult. Se även byggmötesprotokollen, som
sammanställts efter de fem byggmötena.

• Kapellets exteriör
Allmänt
Kapellets fasadpanel var sedan flera år i dåligt skick med flagnande färg och flera lokala
rötskador, delvis även i bakomvarande trästomme. Att färgen flagnande så markant berodde
antagligen främst på olämplig färgtyp (latexfärg). Panelen var heller inte ventilerad. Det
fanns skador i takfoten, som orsakats av tidigare takläckage, samt lokala insektsangrepp.
Fasadpanel och stomme
- Borttagning av den befintliga locklistpanelen. Eftersom den var i dåligt skick med
felaktig färgtyp avlägsnades den helt och hållet. (Som dokumentation av den äldre
panelen med dess olika färglager tillvaratogs ett parti från östra gaveln över sakristian. Denna referensyta förvaras i boden (se vidare Antikvariska iakttagelser s. 34).
-

Borttagning av underliggande tjärpapp, som avlägsnades helt och hållet.

-

Undersökning av insektskadade partier av Anticimex. Det konstaterades att skador
kring sydvästra fönstret orsakats hästmyror och i syllarna av envis trägnagare. Även
svartmyror kröp på syllen. Anticimex konstaterade att det inte fanns några levande
insekter kvar och att det skulle räcka med att avlägsna skadat virke i så stor
utsträckning som möjligt.

-

Lagning/komplettering av rötskadade partier i stommen; över det sydvästra fönstret
på södra långsidan (det fanns en gammal vattenskada i takfoten), långhusets nordöstra knutbräda samt uppemot hälften av syllen. (Betr. stommens utseende, se Antikvariska iakttagelser s. 32.)

-

Montering av nytt vindskyddsskikt i form av vindskyddsfolie på stommen.

-

Anordnande av luftspalt genom att ca 5 cm breda horisontella remsor av oljehärdad
board monterades ovanpå pappen.

-

Påspikning av ny locklistpanel. Liksom den tidigare panelen var den av furu.
Panelbräderna hade strukits två gånger före uppsättningen och målades den tredje
gången på plats i en bruten vit kulör.

-

Montering av en utåtlutande vattlist av trä i underkant av panelen över sockeln för
att få en bättre avrinning, något som inte funnits tidigare. Vindskyddsfolien är
nerdragen under vattlisten.
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-

Vid färgsättningen av fasaden bestämdes efter färgprov att den befintliga vita färgen
skulle ersättas en brutet vit kulör i stället, som skulle ge ett varmare intryck. (Betr.
äldre färgsättningar, se Antikvariska iakttagelser s. 33.)

-

Upptill: Fasaden med flagnande färg före renoveringen.
Nertill: I takfoten över sydvästra fönstret på södra långsidan fanns en äldre vattenskada.
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Flagnande färg på fasadpanelen.

Västra gaveln med flagnande färg.
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Överst: Syllen var på sina ställen rötskadad och angripen av myror. Mitten: Uppemot
hälften av syllen byttes ut. Nederst: Östra gaveln med nordöstra hörnpilastern, som var
rötskadad och fick bytas ut. Panelen på gaveln är ännu inte avlägsnad. Här ses den
underliggande faluröda färgen.
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Upptill: Södra långsidan, där panelen avlägsnats. Mitten: Ny vindskyddsfolie och
horisontella remsor av board monterad på stommen för luftning av panelen.
Nertill: Ny vattlist monterades i underkant av panelen.
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Upptill: Påspikning av den nya, grundmålade panelen.

Nertill: Kapellets södra långvägg och grund efter färdigställandet.
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Takfot
- Byte av hela takfotspanelen, eftersom den var i dåligt skick med partiella rötskador.
Särskilt dålig var takfoten på sydvästra delen på södra sidan efter en tidigare vattenskada.

Takfoten var delvis rötskadad och byttes ut.

Den nya takfoten.
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Fönster, dörrar samt entréparti väster
- Montering av ny fönsterkarm på östra sidan av det sydvästra fönstret på södra
fasaden.
-

Målning av fönster och fönsterfoder utvändigt. De tidigare vita fönstren och fodren
målades nu i en ljust grå kulör. (Betr. kulörer, se Antikvariska iakttagelser s. 34.)

-

Målning av fönstren invändigt samt mellan ytter- och innebåge i den befintliga
ljusblå kulören.

-

Montering av tätningslister mellan fönstrens ytter- och innerbågar.

-

Den tresidiga utvändiga avtäckningen av trä, som fanns över det västra runda
gavelfönstret, togs bort och ersattes av en rundad plåtavtäckning i stället, eftersom
den inte var ursprunglig (se nedan Plåt s. 18).

-

Ommålning av dörren i väster med omgivande kolonner i en ljust grå kulör i stället
för den tidigare vita kulören samt ommålning av dörren till sakristian. Underliggande kulörer på pelarna i väster och på dörrfodret hade visat olika ljusa grå
kulörer (se Antikvariska iakttagelser s. 34), varför en liknande kulör nu valdes, dvs
samma kulör som på fönstren. (Den svarta färg, som fanns underst på dörren,
återupptogs däremot inte. )

-

Vid färgsättningen av fönstren, fönsterfodren samt entrépartiet med sin dörr och sina
kolonner var avsikten att det skulle vara en kontrast mellan dessa partier och
fasaden. Det gjordes färgprov och en ljusgrå kulör valdes. När arbetet var utfört
visade det sig att kontrasten blev mindre än avsett.

-

Ang. fönstren var den första tanken att måla dem gröna enligt den underliggande
gröna färg, som fanns under den befintliga vita fönsterfärgen. Men det gick inte att
genomföra, eftersom en dylik färg skulle ha "skurit" sig med den blå färgen mellan
fönstren som syns utifrån. Därför valdes nu en neutralare ljusgrå kulör i stället.

Fönstren, fönsterfoder och fasad före resp. efter ommålning. Kontrasten
mellan fönstren och dess foder samt panelen blev minde än avsett.
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Västra gaveln med sitt entréparti före respektive efter arbetet. Den tresidiga avtäckningen över
det runda gavelfönstret ersattes av en rundad plåtavtäckning, eftersom den inte var ursprunglig.

18
Plåt
-

Ommålning av hängrännor, stuprör samt fönsterbleck
Nya färdigmålad plåt över entrétaket, knutbräderna, vindskivorna samt fönster- och
droppbleck på de runda gavelfönstren. Ett av fönsterblecken förnyades.

Grund
- Bortskrapning av akrylatfärg, putsning och avfärgning i en varm grå kulör i stället
för den tidigare grå kulören med dragning åt blått, en färg som skulle stämma bättre
med den nya fasadfärgen. Arbetet utfördes relativt sent på säsongen, oktober 2017.
Kyrktupp
- Kyrktuppen på västra gaveln förgylldes med äkta bladguld.
Luftvärmepump
- Montering av luftvärmepump, där utomhusdelen avses
placeras på södra delen av östra korväggen, nära trappan
medan inomhusdelen monteras på södra delen av östra
gavelväggen. Arbetet var inte utfört vid slutbesiktningen.
Ny luftvärmepump vid sakristian. Foto: A. Björkegren.

Övrigt
- Målning av räckena vid trappan i väster med svart linoljefärg.
-

Justering av marken närmast kyrkan för bättre frånfall, ett arbete som planeras
utföras efter slutbesiktning.

• Kapellets interiör
Installation av toalett
- Ombyggnad och installation av toalett i ett befintligt köks- och förrådsutrymme
under läktaren, invid farstun. Uppsättning av målad glasfiberväv på väggarna och
inläggande av linoleummatta på golvet. Installation ny wc-utrustning/inredning
samt varmvattenberedare (installationen avvek från Åtgärdsbeskrivningen.)
-

Installation av sluten utvändig tank för avloppet i marken sydväst om kapellet, en
tank som avses tömmas vid slamsugning.

-

Montering av ny, bredare dörr mellan farstun och toaletten. Dörren målades på
samma sätt som den tidigare dörren.

Förändringar i kyrkorummet
- Montering av en enkel köksbänk med diskho vid den bakre/västra väggen i södra
delen av kyrkorummet som en följd av att det tidigare köksutrymmet nu ersattes av
en toalett. Färgsättningen anpassades till kyrkorummets väggar.
-

Montering av luftvärmepump på östra väggen (se ovan).
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Köket söder om farstun under läktaren gjorde om till toalett.

En enkel köksbänk med diskho installerades i stället
längt bak i kyrkorummet. Foto före resp. efter.
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• Klockstapeln
Beskrivning av klockstapeln
Klockstapelns konstruktion är av den i Närke vanliga typen med öppen klockbock. Den
består nederst av en syllkonstruktion av timmer, med en syllstock i nordsydlig riktning och
två tvärgående syllstockar i öst-västlig riktning. Syllarnas ändar och mötespunkter vilar på
betongfundament. Från syllarnas mötespunkter utgår två vertikala hjärtstolpar, vilka bär
upp en takhuv. Från ändarna på varje syllstock utgår snedsträvor upp mot huven, inalles sex
stycken. Takhuven har spåntäckt sadeltak samt panelklädda sidor. Takhuven kröns i framkanten av en förgylld vindflöjel. Hela klockstapeln är tjärad.
Syllkonstruktionen var i dåligt skick och kraftigt rötskadad, vilket syntes inte minst i ändträet samt även på andra ställen. Den var lappad och lagad. På ett par ställen hade syllens
ovansida skyddats av plåt, den var skarvad på några ställen och vid en av ytterändarna
förstärkt med sentida tryckimpregnerat virke.
Syllstockarna var fästa mot betongfundamenten med hjälp av skruvar; en vid varje ända
innanför snedsträvorna och tre runt varje hjärtstolpe. Den nord-sydliga syllstocken var från
början skarvad med en enkel blixtskarv ungefär på mitten - något förskjutet mot norr mellan hjärtstolparna. Skarven hölls samman av bultar/skruvar med fyrkantiga muttrar.
Exakt hur hjärtstolparna och snedsträvorna var fästa i syllen kunde inte avgörs förrän syllen
avlägsnades.
Det visade sig då att både snedsträvorna och hjärtstolparna var sammanfogade med syllen
med hjälp av tappar. Ändarna på varje hjärtstolpe och snedsträva var utformade så att de
avslutades med en avlång tapp, uppskattningsvis ca 15 - 20 cm lång och ca 10-15 cm hög,
som var huggen/sågad direkt ur timret ifråga. Hjärtstolparnas tappar hade jämn undersida
medan snedsträvornas var snedsågade med den högsta delen utåt och den kortaste inåt.
Motsvarande håligheter hade huggits ut i syllarna, där de under snedsträvorna var djupast
utåt och grundast inåt. Hjärtstolparna och snedsträvorna hade med sina tappar placerats i
dessa håligheter. Klockstapelkonstruktionen var därmed "fastsatt" i syllstockarna genom sin
egen tyngd.

Klockstapeln med sin syllkonstruktion före arbetet. I mitten står två hjärtstolpar, som tillsammans med de sex snedsträvorna bär upp takhuven.
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Syllkonstruktionen
var i dåligt skick och
kraftigt rötskadad.

Syllen var lappad och
lagad på flera ställen.

På några ställen var
den rötskadade syllen
skyddad av plåt.
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Ett av partierna på syllen,
som skyddades av plåt.

På ett ställe var syllen förstärkt
med tryckimpregnerat virke.

På flera ställen var
syllstockarna ihåliga.
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Den nordsydliga syllstocken
var skarvad nära den norra
hjärtstolpen med en enkel
blixtskarv (syns ungefär i
mitten på fotot).

Detalj av blixtskarven.

Syllstockarna var fästa
mot underliggande
betongfundament med
hjälp av kraftiga skruvar.
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Byte av syllkonstruktion
- Hela syllkonstruktionen byttes ut. Det skedde med hjälp av en kranbil, som lyfte hela
klockstapeln utom syllen (den vägde ca 4,3 ton). En av skruvarna fick sågas av
liksom det sydöstliga stödbenets tapp. Det tog en stund innan klockstapeln släppte
från syllen. Klockstapeln placerades av kranbilen lite åt sidan medan den gamla
syllstockarna avlägsnades.
När syllkonstruktionen sågades/togs isär visade det sig att timret var mycket dåligt.
På åtskilliga ställen var stockarna ihåliga och det var bara söndersmulat virke kvar.
Därefter kunde de nya specialbeställda timmerstockarna av furu placeras i läge med
handkraft. Timret placerades liksom tidigare på betongplintarna med tjärpapp
mellan betong och timmer.
Dessa nya syllstockar var inte skarvade utan användes i hela sin stocklängd.
Mötespunkterna mellan den nord-sydliga och de två öst-västliga syllarna gavs uformade uthuggningar så att de kunde haka i varandra halvt-i-halvt. De befintliga
skruvarna, som var fästa i de gamla betongplintarna, återanvändes. Hål borrades
därför i syllarna, där skruvarna skulle föras genom.
Hjärtstolparnas och snedsträvorna var inte rötskadade, däremot deras tappar, alla
utom den södra hjärtstolpens. En av tapparna hade ju dessutom sågats av. Snickarna
fick därför göra nya "tappar" genom att slå in nytt trä i ändarna på timret och forma
dem som de gamla tapparna. Motsvarande håligheter höggs ut i de nya syllstockarna.
Innan syllstockarna hopfogades med varandra samt innan hjärtstolparna och snedsträvorna monterades ihop med syllen tjärades de partier, som skulle döljas i
konstruktionen.
När allt förarbete var klart kunde kranbilen åter lyfta tillbaka klockstapeln och hissa
ner den på sin tidigare plats. Det erfordrades en del justeringsarbete av nya tappar,
håligheter m.m. innan stapeln stod i rätt läge.

En kranbil användes för att lyfta hela klockstapeln för att kunna byta syllkonstruktionen.
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De gamla syllarna sågades av. (De nya syllstockarna
ligger intill). Foto Leif Brorson.

Det visade sig att flera av syllstockarna var ihåliga och det
bara var söndersmulat virke kvar. Foto Leif Brorson.

Klockstapeln lyfts från syllen med hjälp av kranbilen.
Foto Leif Brorson.

Klockstapeln med sina hjärtstolpar har släppt från
sina rötskadade och avsågade syllar på sina betongfundament. Foto Leif Brorson.
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En av syllarna bärs på plats.

Här syns de u-formade och tjärade
urtagen, vilka möjliggör att syllarna
kan haka i varandra halvt-i-halvt.

Under syllarna lades tjärpapp mot
de befintliga betongfundamenten.
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Inmätning av borrhål.

Borrning av hål för de befintliga skruvarna från betongfundamenten (skruven syns
nertill på fotot).

Innan syllarna hopfogades
tjärades de partier, som skulle
döljas i konstruktionen.
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Den nord-sydliga syllstocken lyfts på plats.

Inmätning av håligheter i
syllarna, där stolparnas
tappar skulle vila. Klockstapeln fick sänkas ner och
höjas upp några gånger.

De uthuggna håligheterna i syllarna, där
stolparnas tappar skulle
vila.
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Änden på den ena hjärtstolpen och dess tapp, som
vilar i syllen.

Tillsågning av en ny tapp i
en av snedsträvorna.

En av de nya tapparna.
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Inpassning av klockstapeln i den nya syllkonstruktionen.

Den nya syllen efter hela klockstapelns tjärning.
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Tjärning
- Tjärning av hela klockstapeln, såväl den nya syllen som stödbenen och hjärtstolparna
inkl. det spåntäckta taket.
Förgyllning av vindflöjeln
- Förgyllning av vindsflöjeln med äkta bladguld.

Den nytjärade klockstapeln med sin nya syllkonstruktion och sin nyförgyllda vindflöjel.
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ANTIKVARISKA IAKTTAGELSER
Underpanelen
När panelen avlägsnats syntes byggnadens underpanel på dess stomme. Byggnaden utgörs
av en plankstomme, där det på utsidan är spikat relativt breda plankor. De flesta är stående
men det fanns även partier med liggande plankor, inte minst under fönstren.
Plankorna är återanvända från en riven en skolbyggnad, då kapellet uppfördes 1930. Några
av plankorna, som var ljusare i kulören, hade kvarsittande rester av vassmatta. Enstaka hade
spår av rödfärg. På en del av plankorna hade man fått hugga till ytan för att få det att passa
för ytterpanelen. Vid sakristitrappan var underpanelen lappad och lagad sedan tidigare.
Överst på västra gavelröstet, uppe vid spetsen utanför vindsutrymmet, fanns inte någon
underpanel över huvud taget utan där var tjärpappen fäst direkt på resvirkeskonstruktionen,
i det här fallet snarast takstolskonstruktionen.
Syllarna var skarvade med enkla blixtskarvar. Även det sammanhållande virket upptill på
västra gaveln hade också en sådan skarv.

Upptill: Stommen med sitt återanvända virke på sakristians gavel. Plankorna var
spikade både liggande och stående. På de ljusa plankorna är ytan tillhuggen. Upptill
syns den ännu ej avlägsnade locklistpanelen med sin underliggande tjärpapp.
Nertill: På en del av plankorna fanns rester av vassmatta.
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Syllarna och det sammanhållande virket på västra
gaveln var skarvade med
enkla blixtskarvar.

På det västra gavelröstet
fanns ingen underpanel
över huvud taget utan
bara tjärpapp.

Tidigare färgsättningar
Innan arbetet sattes igång kunde man tydligt under den flagnande vita färgen på locklistpanelen tydligt se två underliggande färger; falu rödfärg samt en brun kulör.
Underst låg den faluröda färgen. Denna färg fanns däremot inte på listerna på panelen, inte
heller på knutar eller foder. Jag tolkade detta som att den faluröda färgen härstammade från
den tid, då byggnaden var skola och att panelen återanvänts på de nyuppförda kapellet.
Ett foto från 1958 motsäger dock detta (se s. 7). En viss tveksamhet råder dock angående
färgåtergivningen på foto, om det möjligen skulle kunna var en brun färg som på fotot ser
rött ut. Att kapellet skulle ha målats brunt efter denna tidpunkt verkar inte riktigt sannolikt.
Det råder alltså fortfarande en viss tveksamhet om kapellet från början målades falurött eller
brunt.
Att hela kapellet varit målat brunt syntes tydligt på flera ställen, såväl på panelen och dess lister
som på knutbräderna och fönsterfodren.
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Även på fönsterbågarna syntes en annan färg under den nuvarande vita, nämligen spår av en
grön kulör.
När kapellet sedan målades vitt har inte framkommit. Den enda uppgiften om utvändig
ommålning i sammanställningen på s. 7 är från 1985 men ommålningar har troligen skett
tidigare. Här och var på fasaden, knutbräderna och fodren kan man se ett par lager ljus färg,
även om lagren var svåra att separera på grund av den sega latexfärgen. Troligen har det
skett ett par ommålningar med en vit/ljus färg.
På entrépartiets kolonner och foder framkom under den vita kulören några lager med lite
gråare, förhållandevis ljusa toner. På entrédörren däremot fanns underst en svart färg,
därovanpå en grå färg och till slut den befintliga vita färgen.
Av antikvariska skäl ville undertecknad att en referensyta med de olika färglagren skulle
sparas på panelen. Det gick emellertid inte genomföra, eftersom färgtypen var felaktig och
skulle behöva avlägsnas före ommålning. Därför valde man i stället att såga ut en bit av
panelen från östra gaveln över sakristian och montera på en skiva. Detta ca 0,5 m2 stora parti
förvaras nu i boden.

Upptill: Till vänster syns den faluröda färgen på panelen och till höger
den bruna färgen på ett fönsterfoder.
Nertill: På fönsterbågarna kan man ana en underliggande grön kulör.
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KOMMENTAR
Det konstaterades i samband med bytet av syllstock vid sakristian, då iakttagelser kunde
göras genom ett mindre hål, att det fanns vissa rötskador i golvbjälklaget, främst i
underkanten på den närmaste golvbjälken. Skadorna bedömdes inte vara så allvarliga att de
föranledde några åtgärder. Men det är dock något man bör hålla under viss uppsikt
framöver.

Estrid Esbjörnson
Antikvarisk konsult

Tillägg: Leif Brorson och Anders Björkegren har läst och korrigerat texten i rapporten före
färdigställandet.
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MATERIALREDOVISNING
Snickeri:
- Panel av furu
- Vindskyddsskikt under panelen; Halotex W 10, en väv bestående av tre lager
av polypropylen och polyeten.
Måleri:
- Linolja, Lasol Linoljefärg, Engwall & Claesson; fasadfärg NCS 1502-Y, fönster,
dörrar, entréparti/pelare NCS 2002-Y, fönster invändigt NCS 3030-B.
Plåt:
-

Plåt till plåtavtäckningar; varmförzinkad stålplåt, Plannja Hard Coat

Puts kapellets sockel:
- Hydrauliskt kalkbruk Weber.
Färg kapellets sockel:
- KC-färg, Målarkalk, NCS 3502-Y.
Tjära klockstapeln:
- Dalbränd tjära, Claessons Trätjära AB (beställd hos Ovolin, Örebro)
Förgyllning
- Bladguld 23 3/4 karat på fransk guldgrund
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