GRYTHYTTANS KYRKA
Grythyttans socken, Västmanland, Västerås stift

UTVÄNDIG MÅLNING 2011
Antikvarisk rapport

Grythyttans kyrka under ommålning.

Estrid Esbjörnson , Antikvarisk konsult,
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INLEDNING
Under sensommaren och förhösten 2011 målades Grythyttans kyrka om utvändigt.
Församlingen erhöll kyrkoantikvarisk ersättning från Västerås stift för år 2010-11 för att
genomföra arbetet.

BESKRIVNING
Grythyttans kyrka är uppförd av timmer. Den har rektangulärt långhus, korsarmar i norr
och söder, lägre sakristia i öster och torn i väster. Taket är täckt av skiffer medan fasaderna
är spånklädda och faluröda. De flesta fönstren är bågformade medan några är rektangulära.
Fönstren är blyspröjsade med vitmålade foder och karmar. På taket finns sammanlagt fyra
takkupor med rektangulära blyspröjsade fönster. Det finns sammanlagt tre ingångar med
svartmålade dörrar med rundad ovansida och vitmålade karmar. I tornet sitter tjärade
tornluckor. Kyrkans takfot både på långhuset och på tornet är vitmålad.

Grythyttans kyrka efter ommålning.
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HISTORIK
Grythyttans kyrka är en av de många kyrkor som uppfördes i Bergslagen i Örebro län under
1600-talet och som på många sätt har en likartad byggnadshistoria. Grythyttans kyrka
uppfördes 1652, tillbyggdes med korsarmar 1680 och torn 1775-77. Som de flesta av dessa
”bergslagskyrkor” är den uppförd av timmer, spånklädd och faluröd. Kyrkan genomgick en
omfattande ut- och invändig renovering 1903-04. Då ersattes det tidigare spåntaket med
skiffer från orten. Fasadernas spånbeklädnad åtgärdades samtidigt (hur är obekant).
Invändigt präglas kyrkorummet av den restaurering kyrkan genomgick 1953.
I övrigt har inte undersökts exakt vilka utvändiga åtgärder kyrkan genomgått. I senare tid
har skiffertaket omlagts 1999, då även tillhörande plåtarbeten utfördes. Fönstren och fönsterkuporna reparerades och målades. Vidare stöks tornet då med Falu rödfärg och tornluckorna
tjärades.
Enligt kyrkvaktmästare Torbjörns Saxin, som arbetat i kyrkan sedan 1978, rödfärgades
kyrkan genom penselstrykning 1982. Därefter har rödfärgning skett ytterligare en gång men
denna gång genom sprutmålning, vilket inte höll särskilt länge.
Kyrkvaktmästaren berättade också att det finns en gravkammare under kyrkan, ungefär
under korsmitten. På 1980-talet hade kyrkans mittparti sjunkit på något sätt. Man hade då
gått in under kyrkan från norra långhusgrunden, väster om norra korsarmen, och lyft upp
det nersjunkna partiet med domkraft. Nergången till denna gravkammare var belägen på
kyrkans södra sida, i hörnet mellan södra korsarmen och södra korväggen. I slutet av 1970talet – ett par år efter den kraftiga vintern 1976-77 - hade marken sjunkit här vid den tidigare
nergången. De hade då fyllt igen detta parti. Ingången till gravkammaren är igenmurad.
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UTFÖRT ARBETE
Fasaderna var i behov av rödfärgning och färgen på många av fönstren flagnande. Generellt
sett var färgen – inte oväntat – i bättre skick på norra sidan än på den södra. Eftersom arbetet
kom igång relativt sent på säsongen borstades generellt fasaderna först, sedan grundmålades
de vita snickerierna och fönstren utvändigt, därefter rödfärgades fasaderna och slutligen
färdigmålades de vita snickerierna och fönstren utvändigt.
Generellt var det en mild och fin höst, även om regndagar förekom. Vid sådana tillfällen
täckte målarna in byggnadsställningen och det aktuella partiet som skulle målas med plast
som skydd mot regnet. Det var aktuellt främst vid rödfärgningen.
Följande arbeten utfördes:
-

Rödfärgning av fasaderna med Falu rödfärg ljus efter borstning. Färgen penselströks.

-

Ommålning av fönster- och fönsterkarmar, dörrkarmar och takfot med vit linoljefärg,
2 strykningar.

-

Lasering av ytterdörrarna med oljelasyr i brunsvart färg.

-

Tjärning av tornluckor

-

Visst byte av enstaka spån, ett 30-tal, som kyrkorådets ordförande hade i lager, bl.a.
på östra väggen till norra korsarmen, nära hörnet, där avrinningen från stupröret
orsakat rötskador i några av spånen.

-

Justering/ lagning av läckande hängrännor på ett par ställen, bl.a. NV inre hörnet
mellan långhuset och norra korsarmen

-

Putslagning samt skrapning och målning av de putsade grindstolparna i öster och
väster på kyrkogården (tilläggsbeställning), skador som uppkommit på stolparnas
övre delar i samband med snöröjning.

-

Beskärning och viss borttagning av buskar nära kyrkobyggnaden

Vid slutbesiktningen konstaterades att några av åtgärderna inte var genomförda på grund av
missförstånd. Några tilläggsbeställningar gjordes då också.
-

Ommålning av fönsterkarmarna mellan ytter- och innerbågar samt ytterbågarnas
insida (avses utföras 2011).

-

Ommålning av innerbågarnas utsida (tilläggsbeställning, avses utföras 2011)

-

Montering av tätningslister på innerbågar (avses utföras 2011).

-

Strykning av stormjärnen med kokt linolja (avses utföras våren 2012).

-

Målning med svart linoljefärg på knutarnas ”ankarjärn” (tilläggsbeställning, avses
utföras våren 2012).
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MATERIAL- OCH KULÖRREDOVISNING
Fasader

Falu rödfärg ljus (Stora
Kopparberg)

Fönster, karmar, takfot

Alcro linoljefärg täckfärg trä
(tillverkat av Engwall & Claesson)
Vit, NCS S0500-N

Dörrar

Oljelasyr, Becker
Barkbrun

Tornluckor

Tjära , Becker

Grindstolar

Putsbruk, cement
Silikatfärg, Alcro

KOMMENTAR
-

På sikt behöver en separat översyn av samtliga fönster göras, både ytter- och
innerbågar.

-

Under sakristians nordöstra hörn rör sig sedan flera år tillbaka några av grundstenarna, mer på vintern än på sommaren. Detta behöver åtgärdas på sikt.

Estrid Esbjörnson
Antikvarisk konsult
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FOTOGRAFIER

Grythyttans kyrka österifrån före och efter ommålning.
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T.v. Tornet före ommmålning.
T.h. Tornet under ommålning, där nedre hälften är borstad.

Tornet och kyrkan efter ommålning liksom grindstolparna
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Södra korsarmen under och efter borstning samt efter ommålning.
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Takfoten efter skrapning.

Exempel på hur sliten rödfärgen var på fasaderna.

Takfoten under ommålning.
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Kyrkans sydöstra del med sakristian före och efter ommålning.

12

Södra korsarmen och koret före och efter ommålning.

13

Kyrkans nordöstra del med sakristian före och efter ommålning.

14

Norra korsarmen före och efter ommålning.

15

Kyrkans norra sida med norra korsarmen före ommålning, under ommålning
där ett parti fortfarande bara är borstat samt efter ommålning.

16

Västra fönstret i södra korsarmen före och efter ommålning.

Exempel på flagnande färg på fönstren utvändigt respektive mellan fönstren.

17

Västra porten före och efter ommålning.

18

Dörren till sakristian före och efter ommålning.

19

Rötskadat spån på norra korsarmens östra vägg före respektive efter byte av spån och ommålning.
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Grindstolparna efter putslagning och målning.
Överst och i mitten de västra, nederst de östra.

