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SAMMANFATTNING  
 

Under våren och sommaren 2017 omlades skiffertaken på Snavlunda kyrka, såväl på 
långhuset och sakristian som på tornet. Vidare ommålades fönster och dörrar liksom 
alla träytor på tornets lanternin. De slätutsade omfattningarna på kyrkan och tornet  
liksom fönster- och dörrnischerna putslagades och avfärgades. Lerbäck-Snavlunda 
pastorat erhöll såväl kyrkoantikvarisk ersättning som kyrkobyggnadsbidrag från 
Strängnäs stift för åtgärderna.  
 
 

HISTORIK och BESKRIVNING  
 

Snavlunda kyrkas nuvarande utseende är från 1767-69, då en ursprungligen medeltida kyrka 
byggdes om. Det är en av Närkes många 1700-talskyrkor med medeltida ursprung.  
 
Kyrkan har rektangulär plan med torn i väster och vidbyggd sakristia i öster. Taken är täckta 
av skiffer. De gula spritputsade väggarna har släputsade vita omfattningar vid hörn och i 
fönsternischer. Dörrar finns i tornet i väster, på norra långsidan och på sakristians norra 
fasad. De har mörkgrön fiskbensmönstrad panel. Fönstren och fönsterbänkarna är av gjut-
järn. Invändigt finns innanfönster med bågar av trä.  
 
Tornet har traditionell lanterninkrönt 1700-talshuv med klockformat skifferklätt tak i tre  
avsatser med mellanliggande vit- resp. svartmålade lister av trä. Tornet kröns av en vitmålad 
åttkantig lanternin med svartmålade träluckor. Denna avslutas i sin tur av ett kopparklätt 
kupolliknande tak med en förgylld kula i toppen. Det största taket har urtavlor i varje 
väderstreck. Ljudluckorna av trä i själva tornet är tjärade.   
 
Som alla kyrkor har även Snavlunda genomgått olika renoveringar genom åren. Bland de 
utvändiga kan några nämnas. 1887 insattes fönstren och fönsterbänkarna av gjutjärn (de är  
gjutna vid Kårbergs bruk). 1931 genomfördes en utvändig renovering, då bl.a. det tidigare 
spåntaket ersattes med det nuvarande skiffertaket. 1960 genomgick kyrkan både en ut- och 
en invändig renovering med bl.a. nedknackning av befintlig puts, omputsning och avfärg-
ning. 1992 putslagades och avfärgades tornet1. 2004 ommålades fönstren, både ut- och 
invändigt2. 2007 renoverades tornlanterninen.  
 

                                                 
1 Muntlig uppgift från målare PE Lindström. 
2 Muntlig uppgift från Anders Björkegren, Lerbäck-Snavlunda pastorat. 
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Snavlunda kyrka före åtgärderna.  
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UTFÖRDA ARBETEN 
 

Allmänt 
Sedan några år tillbaka hade trasiga skifferplattor fallit ner från långhustaket. Pastorat tog då 
kontakt med en konsultfirma, som i oktober 2014 utarbetade ett översiktlig förslag, inne-
fattande även andra åtgärder på kyrkan och kyrkogården.  
 
Pastoratet fick tillstånd av Länsstyrelsen att genomföra de föreslagna åtgärderna. Pastoratet 
sökte också både kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag men bara för en del 
av de föreslagna åtgärderna; omläggning av skiffer på långhus och sakristia, renovering av 
fönster och tornluckor samt utvändiga fasadarbeten på hörnkedjor och fönsternischer.  
 
Offerter inhämtades. Den offert som pastoratet antog innefattade även omläggning av 
skiffertaket på tornet samt ommålning av lanterninen m.m. En ansökan om tillstånd för 
åtgärder även på tornet fick därför sändas in till Länsstyrelsen liksom en kompletterande 
ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning till Strängnäs stift.  
 
När det konkreta byggarbetet skulle börja engagerades en projektledare. 
 
Under byggtiden genomfördes fyra byggmöten samt slutbesiktning. Därutöver genomfördes 
ytterligare besiktningar.  
 

• Långhus och sakristia 
 
Allmänt om skiffertaken 
De flesta skiffertaken i Örebro län lades under slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet. Taket i Snavlunda från 1931 är således lagt några decennier senare än de övriga 
skiffertaken. Färgen på skifferplattorna här är ovanligt skiftande. Så brukar de 
skiffertak se ut, som lagts om under de senaste decennierna. Skiffret kommer från 
Grythyttan, antagligen från ett par olika brott.  
 
Nu omlades skiffertaken på långhuset, sakristian och tornet. Långhusets södra takfall 
och sakristian omlades först, därefter norra takfallet och till slut tornet.  
 

 

Skiffertaket från 1931 före omläggning. Färgen på skifferplattorna var ovanligt skiftande.  
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Omläggning av skiffertaken 
Skifferplattorna togs ner för att återläggas. Under skiffret låg tjärpapp, vilken i sin tur 
låg på underlagstaket. På södra takfallet var tjärpappen nästan söndersmulad, på 
norra sidan var den inte alls i lika dåligt skick. Tjärpappen avlägsnades.  
 
Underlagstaket var generellt i gott skick. Det var en s.k. "bondpanel", enligt skiffer-
läggarna, med en bredd av ca 6 tum. Panelen har snedsågade kanter.   
 
För att erhålla ett fullgott underlag för skiffret monterades först plyfaskivor och sedan 
underlagspapp. Därefter återspikades skifferplattorna med syrafast skifferspik efter 
erforderlig sortering och omhålning. Minde än 10 % av skiffret fick kompletteras. De 
kompletterande skifferplattorna är en aning gråare men även de från Grythyttan.  
 
På sakristian utformades snednockarna lika befintligt, dvs utan synliga nockplåtar 
utan med inskottsplåtar av koppar under skifferplattorna i stället.  
 
Genom att det nya taket med sina plyfaskivor bygger upp lite högre än det gamla 
taket fick olika plåtdetaljer justeras (se nedan under Plåt s. 21).  
 
Efter återläggningen av skifferplattorna högtryckstvättades skiffret.  
 

  
Under skifferplattorna låg takpapp. Här på södra sidan var den 

nästan söndersmulad. Upptill håller plyfaskivorna på att läggas med 

ny takpapp ovanpå. Foto: Takskifferspecialisten. 
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  Upptill: Underlagstaket under den gamla takpappen. Foto: Takskifferspecialisten.  

Nertill: Ovanpå de nya plyfaskivorna, som syns nere till vänster, spikas ny takpapp.  
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T.v. Skifferplattorna under rivning, t.h. under omläggning. Foton: Takskifferspecialsten. 

Norra takfallet till vänster under omläggning, det södra takfallet till höger efter omläggning.  
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Upptill och i mitten: Snednockarna på 

sakristian lades liksom tidigare utan synliga 

nockplåtar utan med inskottsplåtar av koppar 

under i stället.  

 

Nertill: Efter omläggningen högtryckst-

vättades skifferplattorna, som här på 

sakristian.  
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Upptill: Södra takfallet på långhuset efter omläggning. 

Mitten:. Detalj av taket efter omläggning. 

Nertill: Norra takfallet på långhuset efter omläggning.  
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• Torn 
 
Allmänt 
Torntaket består av sammanlagt tre olika skifferklädda takfall med olika form. 
Översta taket har åtta mindre, nedställda plana ytor. Under en kraftig, vitmålad 
gesims av trä finns det stora, dominerande taket - det mellersta - med åtta sidor och 
konvex form, där de fyra mindre takfallen i hörnen smalnar av nertill. Detta tak 
avslutas nertill av ett litet skifferklätt bräm. Under ett svartmålat smalare parti av trä 
med svartmålad plåtskoning finns det tredje skifferklädda taket med fyra takfall och 
lätt konkav form.  
 
Tornet kröns av en vitmålad åttkantig lanternin med svartmålade träluckor. Denna 
avslutas i sin tur av ett kopparklätt kupolliknande tak med en förgylld kula i toppen. 
Partiet mellan lanterninen och översta taket är klätt med ärgad kopparplåt.  
 
I det stora taket finns urtavlor infällda, en i varje väderstreck (se nedan Urtavlor s.21).  
 
Nu omlades tornets skiffertak samt ommålades lanterninen och dess träytor. Den 
krönande kulan omförgylldes också.  
 

 
 
 
 
Skiffertak 
Nu omlades skiffret på tornets alla takfall. Skifferplattorna har något mindre format 
här än på långhuset och dess plana ytor. Detta är en följd av att skiffret måste kunna 
följa takets svängda former.  
 
Tillvägagångssättet vid omläggningen var samma här som vid omläggningen av 
taket på långhus och sakristia. Även här låg ett tjärpappstak under skiffret. De 
plyfaskivor, som nu lades som underlag för skifferplattorna, är dock lite tunnare för 
att kunna böjas efter takets svängda former.  

Tornet före omläggningen av skiffret och ommålningen av trävirket.  
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Eftersom det omlagda skiffertaket med sina plyfaskivor bygger upp lite högre än det 
gamla taket påverkade detta några lister, som fick lossas och även bytas ut (se nedan 
Urtavlor samt Plåt s. 20 resp. 21).  
 

 
 
 
 
 

 

Upptill: Översta taket på tornet under omläggning med inskottsplåtar av koppar i hörnen. Därunder 

mellersta taket med skifferplattorna borttagna och den gamla takpappen synlig.  

Nertill: Mellersta takfallet under borttagning av skifferplattorna och med takpappen synlig.  
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Upptill: Mellersta takfallet före omläggning. 

Nertill: Den nya takpappen på mellersta takfallet. Foto Leif Brorson.  



16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Upptill: Mellersta takfallet efter omläggning. 

Nertill: Nedersta takfallet efter omläggning och ommålning av list och plåtbeslag. 
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Lanternin och kula 
Som framgått ovan ommålades alla träytor på lanterninen lika befintligt. De hade 
senast målats 2007 men var nu åter i behov av ommålning. De målades nu med 
linoljefärg; vitt på de släta ytorna och svart på träluckorna.   
 
Även kulan omförgylldes med bladguld. Trots att det bara var 10 år sedan detta 
skedde senast var ytan nu väldigt matt och flammig. Förmodligen hade blixten slagit 
ner i kulan ca 2011. I samband med att församlingen senare haft en kran tillgänglig 
hade de försökt tvätta av kulan med såpa men det hade snarare förvärrat situationen, 
då bladguldet är mycket känsligt.  
 

 
 

 

Delar av lanterninen efter skrapning respektive efter ommålning.  
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Den kraftiga gesimsen mellan översta och mellersta 

taket efter skrapning respektive efter ommålning. 
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Kulan före och efter omförgyllning. Foto Leif Brorson.  
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Urtavlor 
Även de fyra urtavlorna med sina vita omfattningar var i behov av ommålning och 
ommålades nu, svart på själva urtavlorna och vitt på omfattningarna. Även de hade 
målats 2007.  
 
Urtavlorna består av svartmålad träpanel. Den södra var i dåligt skick och fick 
förnyas. Till skillnad från de tre övriga var träpanelen här liggande, vilket orsakat 
skador. Det gjordes därför en ny tavla med stående panel i stället för att få bättre 
avrinning.  
 
Siffrorna på alla urtavlorna omförgylldes med bladguld. Några siffror fick 
fästas/kompletteras.   
 
Runt urtavlorna sattes nya lister, eftersom det nya skiffertaket bygger upp högre, och 
de gamla listerna inte passade längre. De vita "kulorna" ovanför urtavlorna var 
spruckna, sprickorna fogades och "kulorna" ommålades.   
 

 
 

 

En av urtavlorna före respektive ommålning.  
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Tornluckor 
Tornluckorna överst i själva tornet tjärades. Gallret framför luckorna målades med 
linoljefärg.  
 

  
 
 
  

• Plåt  
Plåtavtäckningarna av koppar på långhus och sakristia återanvändes i största möjliga 
utsträckning. Plåten fick dock justeras, eftersom det nya skiffertaket bygger upp 
högre än det gamla. Nockplåten på långhustaket förnyades helt. Ny plåt tillkom 
också vid skorstenens anslutning mot sakristietaket.   
 

 

Nockplåten på långhustaket förnyades helt. Foto: Leif Brorson  

Tornluckorna före respektive tjärning samt ommålning av gallret framför.  
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Hängrännor och stuprör på långhus och sakristia förnyades. Liksom tidigare är de 
svarta. Stuprören har skarpa, falsade krökar (sådana fanns redan tidigare på norra 
sidan).  
 
På tornet tillkom ny kopparplåt i underkant av den kraftiga gesimsen ovanför det 
stora torntaket. Den befintliga trälisten fick inte plats, eftersom skiffertaket bygger 
upp mer. Entreprenörerna bedömde att det skulle bli tätare med en kopparplåt än 
med en ny trälist. (Dessutom finns en kopparavtäckning sedan tidigare längre upp på 
tornet, precis under lanterninen.) 
 

 
 

 

Upptill: Under lanterninen fanns sedan tidigare en kopparplåt. Här har den lossats 

för att man ska kunna lägga skifferplattorna. Nertill: I underkant av  den kraftiga 

gesimsen monterades en plåt i stället för den tidigare trälisten. Här under montering.  
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• Fönster  
Fönsterbågarna och fönsterbänkarna är av gjutjärn. Efter rostskyddsbehandling  
ommålades fönstren, både ut- och invändigt, liksom fönsterbänkarna. Före 
ommålningen hade fönstren på sydsidan en grön kulör medan de på nordsidan var 
nästan svarta. Fönsterbänkarna var svarta på båda fasaderna. Nu valdes en svart 
kulör på både fönster och fönsterbänkar för att anknyta till materialet gjutjärn.  
 

Tornet efter åtgärderna.  
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Även de lösa innerbågarna av trä ommålades. Tätningslister monterades på 
innerbågarnas anslagskanter för att minska kondensen mellan ytter- och innerbågar. 
Den luftning av fönstren som diskuterades ansåg några av de inblandade inte gick att 
genomföra, eftersom de bedömde att risken var för stor att fönsterglasen skulle 
spricka. Dessutom ansågs effekten av åtgärden inte bli tillräckligt stor i förhållande 
till kostnaden för arbetet.   
 

 
 
 
 

  

Upptill: Gjutjärnsfönstren mönjades före ommålning.  

Nertill: Ett av fönstren på sudsidan före respektive efter ommålning.  
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• Dörrar 
Dörrarna ommålades. Dörrarna hade en mörkgrön kulör. De målades först svarta av 
målerientreprenören utan att frågan diskuterats. De målades därefter om i en 
liknande grön kulör som tidigare.  
   
Dörren till sakristian hade rötskadad panel nertill, varför den här kompletterades 
med ny panel.  

 

  

De löstagbar innanfönstren målades och fick nya tätningslister.  

Den norra ingångsdörren före respektive efter ommålning. (Fotot före ommålning är inte riktigt korrekt i färgerna.)  
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• Puts
De slätputsade vita omfattningarna på kyrkans hörnkedjor, inte minst på tornet, hade
förhållandevis mycket bortfallen färg och missfärgningar. Även fönsternischerna
uppvisade vissa skador med sprickbildning och liknande färgskikt som på hörnen.
Efter rengöring och mindre putslagningsarbeten skedde avfärgning av dessa partier
med kalkfärg.

Östgavelns hörnkedjor är målade med latexfärg. Borttagning av detta färgskikt får 
anstå tills fasaderna åtgärdas i sin helhet. Nu målades de i likhet med övriga hörn-
kedjor.  

På fasaderna i övrigt utfördes några begränsade putslagningar, t.ex. under tornluckan 
på tornets södra sida.   

Den gula kalkfärgen på kyrkans fasader är delvis rejält urtvättad, i synnerhet på 
norra sidan och på tornet. Åtgärder på fasaderna ingick dock inte i det nu aktuella 
arbetet.   

Upptill: Puts och hörnkedja på tornet före putslagning och 

avfärgning av hörnkedjan. Nertill: Kyrkans nordvästra hörn 

efter putslagning och avfärgning av de vita omfattningarna.  
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• Övrigt
Ankarjärnen och årtalet på tornet mönjades och målades svarta.

Snörasskyddet på långhusets norra sida hade monterats för några år sedan. 
Det monterades ner tillfälligt under takarbetet.  

ANTIKVARISKA IAKTTAGELSER 

På tornet finns omedelbart under lanterninen en avtäckning av ärgad kopparplåt. 
Hantverkarna var tvungna att lossa på denna plåt för att kunna genomföra takarbetet. Det 
visade sig då att underliggande trävirke var vitmålat, dvs detta parti hade varit synligt 
tidigare och först senare täckts av kopparplåt.   

Ankarjärn och årtal på tornet mönjades och målades med oljefärg.  

Under kopparplåten vid lanterninen visade det sig att underliggande 

trävirke var vitmålat. Detta har varit synligt tidigare.  
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Snavlunda kyrka efter omläggning av skiffertaken, ommålning av 

lanterninen, förgyllning av kulan, ommålning av fönster och dörrar 

samt puttslagning/avfärgning av de slätputsade vita omfattningarna. 
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KOMMENTARER 

Det finns växtlighet väldigt nära kyrkan, åt sydväst. För att inte fasaderna ska skadas genom 
att växtligheten slår mot putsen eller håller fukt bör dessa växter avlägsnas/beskäras.  

När arbetet var avslutat och slutbesiktningen genomförd konstaterade undertecknad att 
gjutjärnsfönstren och fönsterbänkarna såg "dammiga" ut, som om de var nerstänkta i 
samband med putsarbeten.  

På sikt behöver även kyrkans spritputsade fasader putslagas och avfärgas. 

Estrid Esbjörnson 
Antikvarisk konsult 

Tillägg: Leif Brorson, Anders Björkegren och Jimmy Åkerfeldt har tagit del av rapporten före 
färdigställandet för synpunkter och ändringar.  
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KÄLLOR och LITTERATUR 

Källor 

Kulturmiljövårdens bebyggelseregister. Inventering av kyrkor. Snavlunda kyrka. Askersunds 
kommun, Örebro län, Strängnäs stift, 2003, kompletterat 2008 av Örebro läns museum. 
Utarbetad av Anneli Borg, Lotta Eriksson, textkomplettering Estrid Esbjörnson 2008.  

Snavlunda kyrka. Renovering av tornlanternin 2007. Antikvarisk rapport, utarbetad av Estrid 
Esbjörnson. Örebro läns museum rapport 2007:24.  

Litteratur: 

Esbjörnson, E, Kyrkor i Örebro län, en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader. 2000. 

MATERIAL 

Skifferläggningen: 
- Plyfaskivor (12 mm K-plywood P30) 
- Underlagspapp (Icopal YEP 2500).  
- Syrafast skifferspik  

Plåtarbetet: 
- Hängrännor och stuprör av varmförzinkad stålplåt med hard-coat-beläggning 

Måleriarbetet: 
- Blymönja, Introteknik AB   
- Linolja, Lasol Linoljefärg, Engwall & Claesson; svart NCS 9000 (järnoxidsvart), vit 

NCS 0500 (obruten vit) samt grön (på dörrarna) NCS 7010-G10Y, bruten med ca 4 % 
svart.   

Putsarbetet: 
- Putslagning med hydrauliskt kalkbruk, Weber  
- Avfärgning på de släta omfattningarna; brutet vitt, Cl 249 Kulturkalkfärg, Weber 

Förgyllning 
- Bladguld 23 3/4 karat 
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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Beställare:  
Lerbäck-Snavlunda pastorat 

Tillstånd från Länsstyrelsen: 
- Tillstånd att renovera tak och fasader på Snavlunda kyrka 2013-02-97 (dnr 433-877-2013) 
- Tillstånd att göra renoveringsarbeten på Snavlunda kyrka 2015-01-23 (dnr 433-395-2015) 
- Tillstånd att renovera skiffertak på tornhuven på Snavlunda kyrka 2017-03-06 (dnr 433-6869-2016) 

Handlingar och anbud:   
- "Förslag till partiella åtgärder", utarbetat 2014-10-29 av Arkitektur och Byggnadsvård AB.  
- Anbud beträffande renovering av skiffertak, fönster etc.,  Snavlunda kyrka, utarbetat 2016-09-16 av 
Takskifferspecialisten AB, Grythyttan 

Projektledare: 
- LB Byggkonsult, Leif Brorson 

Huvudentreprenör: 
- Takskifferspecialisten AB, Grythyttan 

Plåtentreprenör:  
- Falls plåt AB, Kumla 

Målerientreprenör:  
- PE Lindström Måleri AB, Åsbro 

Antikvarisk medverkan och dokumentation: 
- Estrid Esbjörnson, antikvarisk konsult 

Fotografier: 
- Estrid Esbjörnson, om ej annat anges. Ett USB-minne innehållande samtliga foton och rapporten 
överlämnas till pastoratet.  

Tidpunkt för arbetenas utförande: 
Mars  - juli 2017  

Slutbesiktning: 
2017-08-03 

Bidrag:  
Kyrkoantikvarisk ersättning samt Kyrkobyggnadsbidrag från Strängnäs stift 
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