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SAMMANFATTNING
Under 2016 och början av 2017 genomgick Askers kyrka en stor renovering, både ut- och
invändigt. Huvudorsaken till arbetet var den dåliga lukt, som funnits i kyrkan sedan ett par
decennier. Lukten berodde på det impregnerade golvbjälklag, som lagts in i kyrkan vid den
invändiga renoveringen 1961-62. För att komma till rätta med problemet och eliminera all
dålig lukt var man tvungen att göra en genomgripande invändig renovering, som omfattade
hela interiören. Samtidigt utfördes utvändiga arbeten, bl.a. för att minska risken för fukt,
men också fasadrenovering.
De förändringar man ser i kyrkorummet som besökare - frånsett frånvaron av dålig lukt - är
att korpartiet förändrats med återflyttade målade korfönster och en mer framträdande
altaruppsats, ny dekor i taket, framtagen draperingsmålning på södra långväggen samt
tillkomsten av ett "kyrktorg" i bakre delen av kyrkan. Värmesystemet har förnyats och
belysningen förbättrats.
De genomförda arbetena ledde till att ny kunskap om Askers kyrkas historia, dels genom de
erforderliga arkeologiska insatserna, dels genom iakttagelser i själva kyrkobyggnaden. Det
kom fram ny kunskap om den äldsta medeltida kyrkan men också om kyrkans 1700-talshistoria.
Det konkreta byggarbetet tog sin början januari 2016. Kyrkan återöppnades av biskop Johan
Dahlman 30 mars 2017. Arbetet med rengöring av orgeln pågick ytterligare en månad.

ANTIKVARISKT UPPDRAG
Kyrkobyggnader lyder under Kulturmiljölagen, där Länsstyrelsen ger tillstånd till förändringar. Enligt länsstyrelsens beslut ska en antikvarie medverka under denna process. Det
innebär att antikvarien ska se till att Länsstyrelsens beslut följs, dvs följa processen, bevaka
de antikvariska frågorna, dokumentera, fotografera samt slutligen skriva en rapport.
Undertecknads uppdrag tog vid då det konkreta byggarbetet började, dvs då projekteringsarbetet var avslutat. I ett inledande skede försökte jag fördjupa mig i kyrkans historia med
hjälp av litteratur samt tjänstehandlingar, foton o.dyl. på Antikvariskt Topografiska Arkivet
på Riksantikvarieämbetet, Örebro läns museums arkiv m.m. (se Kronologiska händelselistor
bilaga 1). Här hade jag hjälp av Lars-Ove Larsson, som i egenskap av ordförande i Fastighetsutskottet företrädde Asker-Lännäs pastorat vid renoveringen.
Föreliggande rapport ger en översiktlig beskrivning av renoveringsarbetet men är utarbetad
främst ur antikvarisk synpunkt. När det gäller de tekniska frågorna, ritningar o.dyl. hänvisas
till bygghandlingarna, byggmötesprotokoll m.m. (se Förteckning över handlingar s. 124).
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BESKRIVNING före de nu aktuella arbetena1
Miljö
Askers kyrka och kyrkby är belägen på en markant höjdsträckning i ett omgivande slättlandskap i
övergång mot skogsbygden. I socknen ligger Bysta herrgård och Brevens bruk. I miljön kring
kyrkan finns flera av de byggnader som hör ett sockencentrum till; sockenmagasin, kyrkstallar, f.d.
kyrkskola, församlingshem, prästgård och arrendatorsboställe. Kyrkogården är delvis omgiven av
stenmurar. I den nedre delen finns ett gravkapell från 1928.
Exteriör
Askers kyrka har rektangulärt långhus med tresidigt avslutat kor i öster, sakristia i norr och torn i
väster. Långhusets tak är ett högt brant spånklätt sadeltak med valmad spets i öster. Även
sakristian har ett spånklätt sadeltak. Tornet har en hög fyrsidig spira klädd med kopparplåt, krönt
av ett förgyllt klot med kors. I samtliga väderstreck finns vita urtavlor, även dessa med förgyllda
klot.
Långhusets och sakristians fasader är slätputsade och avfärgade i ljus kulör. Tornet och västra
gavelns kalkstensfasader är sedan 1915 oputsade. Tornportalen och tornets fönster- och
ljudöppningar, där murverket delvis utgörs av tegel, har putsade omfattningar, avfärgade i en
bruten vit kulör. Tornets bågfris är putsad och avfärgad i en ljuslila kulör.
Fönstren är rundbågiga med båge och spröjs av trä, förstärkta med plattjärn, målade i grågrön
kulör. I tornets västra fasad finns två rundfönster, ett integrerat i portalens överstycke och ett
ovanför portalen med en tunn dekorativ spröjs, som bildar formen av en blomma. Tornets norra
och södra fasader har små smala rundbågiga fönster med båge och spröjs av trä, ett i varje våning.
Kyrkan har flera entréer. Tornportalen, som skjuter ut från tornfasaden, har en nyromansk
utformning med vitputsad omfattning samt en förhöjning i mitten, krönt av ett förgyllt kors.
Porten utgörs av en svartmålad dubbeldörr med rundbågiga fyllningar. Till dörren leder en
fritrappa i sten med ramp åt norr. Portalen på långhusets södra sida är huggen i sandsten med
klassicerande formspråk, pilastrar på sidorna och ett tympanonfält upptill. Porten utgörs av en
svartmålad dubbeldörr. I sakristians norra mur finns en senare tillkommen enkel svart dörr.
Interiör
Kyrkorummet är rektangulärt och avslutas i öster av ett tresidigt kor, som avgränsas från
långhuset genom ett förhöjt golv. Väggarna är putsade och avfärgade vita. De skiljs från det
putsade taket genom en enkel list. Taket utgörs av ett spegeltunnvalv med blåmålat spegelfält i
mitten, omgivet av ett målat gul band.
Golvet i koret, framför bänkinredningen och i mittgången utgörs av kalksten/täljsten. Framför de
främsta bänkarna ligger äldre gravhällar av kalksten. Under bänkkvarteren finns trägolv i samma
nivå som stengolvet. I långhusets västra del, där några bänkrader tagits bort på båda sidor, är
trägolvet målat grått.
Långhuset har tre rundbågiga fönster på södersidan och två på norrsidan med bågar av trä. Ett
fönster på vardera långsida har glasmålningar från 1935, vilka från början satt i korfönstren.
Dörrar finns i form av pardörrar på södra långväggen och under läktaren i väster, där det även
finns fyra enkeldörrar. Samtliga har laserade ramverk i grönt med kraftigt ådringsmålade
1

Beskrivningen av kyrkan utgör en bearbetning och förkortning av Kulturmiljövårdens bebyggelseregister.
Inventering av kyrkor, Örebro kommun, Örebro län, Strängnäs stift, 2003, kompletterat 2008 av Örebro läns
museum. Utarbetad av Anneli Borg, Lotta Eriksson, Charlott Torgén, textkomplettering Estrid Esbjörnson 2008.
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fyllningar i brunt. Mellan kyrkorummet och vapenhuset finns en modernistisk pardörr av
korsormat järn/plåt med fyllningar av glas. På södra väggen nära koret finns en igensatt
rundbågig dörröppning
Under läktaren i väster finns läktarunderbyggnader med fyra mindre utrymmen för bl. a. toalett,
förråd och textilförvaring, tillkomna 1961-62 och 1983. Taket under läktaren utgörs av ett kassettak
med blåmålad glasfiberväv i fyllningarna.
Vapenhuset i tornets bottenvåning har på ömse sidor gråmålade trätrappor upp till tornet och
läktaren. Liksom under läktaren utgörs taket av ett kassettak med blåmålad väv i fyllningarna.
Väggarna är vitputsade och golvet är täckt av kalkstensplattor. Ytterdörren är en rundbågig
svartmålad pardörr i trä.
Sakristian är belägen på långhusets norra sida och nås från detta genom en rundbågig trädörr med
plåtbeklädnad mot långhuset. Väggarna och takets tunnvalv är vitputsade och golvet är av rött
tegel. I östra väggen finns ett fönster med ett ringgaller samt inåtgående fönsterluckor av trä.
Bakom norra väggen finns ett avgränsat entréparti med handfat och skåp för textilförvaring samt
en innerdörr som leder ut till sakristians direktingång. I väggen mot långhuset leder en trappa upp
till predikstolen bakom en högt placerad dörr.
Inredning och inventarier
På korväggen finns en stor altaruppsats i nyklassicistisk stil från 1826, bestående av parvisa joniska
kolonner på höga baser, vilka bär upp ett tympanonfält med förgylld strålkrans. Altaruppsatsen är
grönmarmorerad med förgyllda detaljer som kapitäl och tandsnitt. Direkt på väggen mellan
altaruppsatsens kolonner hänger altartavlan Nattvarden, målad 1742 av G.E. Schröder och skänkt
till kyrkan av baron Gustaf Rålamb på Bystad säteri. Tavlan har förgylld ram med en svängd form
upptill. Ett litet stycke framför altaruppsatsen finns altaret från 1961-62, klätt med kalkstensskivor.
Altarringen från 1961-62 gjordes om 2013, då den kortades och gjordes delbar/flyttbar. Ramverket
är marmorerat i grönt med fyllningar i beigegult och brunt.
Predikstolen på långhusets norra sida nås direkt från sakristian. Predikstolen är troligen samtida
med kyrkan, dvs från 1764-68. Korgen är rundad med konkavt insvängda hörn. Predikstolen är
marmorerad i grönt med mörkare fyllningar och olika förgyllda lister. Korgbottnen är insvängd.
Bokstödet vilar på ett förgyllt änglahuvud. Ljudtaket har en liknande form som korgbottnen och
avslutas upptill av ett förgyllt klot med strålkrans. Ljudtakets underkant är försett med en
lambreqiunbård. På väggen bakom predikstolen finns en draperingsmålning i blått och gulbrunt.
Den slutna bänkinredningen tillkom 1961-62 med tre kvarter i långhuset samt två korbänkar. Långhusets bänkar är fristående från väggen, har bänkskärmar samt dörrar med marmoreringsmålade
fyllningar och kannelyrer. De rektangulärt liggande fyllningarna är ovanligt stora och löper över
flera dörrar samt däremellan smalare gavelfyllningar. Bänkinredningen är färgsatt i gråblått, vitt,
rosa och brunt. På läktaren finns en äldre öppen bänkinredning bevarad, antagligen från 1870-talet.
Orgeln på läktaren i väster har orgelfasad från 1872, då tillhörande en orgel byggd av E A
Setterqvist, Örebro. Det nuvarande verket med 33 stämmor byggdes 1956 av Nils Hammarberg,
Göteborg. Orgelläktaren har rak barriär har växlande liggande och stående rektangulära vävklädda
fyllningar, de större marmorerade i blått och de mindre i rött. Läktaren bärs upp av mörkt blågrå
marmorerade pelare.
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Askers kyrkas exteriör före renovering.
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Askers kyrkas interiör före renovering.
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KORT HISTORIK2
Askers kyrka är en av länets många kyrkor, där en medeltida kyrka under 1700-talet ersattes av en
större byggnad. Hur den medeltida kyrkan såg ut vet man inte men delar av den kan ingå i den
norra väggens murverk. Kyrkan om- eller tillbyggdes 1739-1741. Efter ett åsknedslag 21 juli 1764
brann både kyrkan och en klockstapel. Kyrkan sattes åter i stånd och var klar 1768, varvid den
erhållit sin nuvarande gustavianska utformning. 1796 förstorades fönstren och inlades ett nytt golv
av släthuggen täljsten. Tornet tillfogades först 1858, ritat av arkitekt Carl Lundmark, Örebro.
Därvid revs klockstapeln.
Kyrkan har rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti. Långhustaket är täckt av spån
medan tornet är täckt av koppar (från början zink !). Långhuset är nu putsat men på tornet och
västra gavelväggen knackades putsen ner vid en omfattande ut- och invändig renovering 1915.
Den ljust lila färgen på tornets takfot återställdes 1994. Den klassicerande omfattningen vid den
södra portalen tillkom 1915. Även i koret fanns en dörröppning, som sattes igen 1961.
Kyrkorummet har under 1900-talet genomgått ett par större renoveringar, vilka bidragit till
interiörens nuvarande utseende. 1915 skedde omfattande ut- och invändiga arbeten med tidstypiska förändringar som målade dekorlister utmed taklisten och kring fönstren, målning av
inredningen m.m. (ark. Karl Nissen och Iwan Wennerlund). Redan tidigare hade den slutna
bänkinredningen bytts ut mot öppna bänkar. 1935 avlägsnades dekormåleriet och insattes
glasmålningar av konstnär Yngve Lundström i de två korfönstren. Vid en ny renovering 1961-62,
vilken idag huvudsakligen präglar kyrkan, strävade man efter att återskapa kyrkans äldre interiör
(ark. Claes Laurent, Stockholm). En ny sluten bänkinredning tillkom, en övermålad drapering runt
predikstolen togs fram, valvets mittparti gavs en blå ton och glasmålningarna flyttades till kyrkans
långsidor. 1983 tillkom utrymmen under läktaren (ark. Jerk Alton, Kumla).
Invändigt har Askers kyrka med sitt stora kyrkorum, sitt spegelindelade tunnvalv, sin rymd och
sina stora fönster närmast nyklassicistisk prägel. Till detta intryck bidrar den ståtliga, nyklassicistiska altaruppsatsen från 1826. Altartavlan, förställande Nattvarden, är däremot äldre och målad
1742 av G.E. Schröder, hovmålare i Stockholm och elev till David von Krafft. Den skänktes till
kyrkan av baron Gustaf Rålamb och hans hustru Hedvig Douglas på det i socknen belägna Bystad
säteri. Den grönmarmorerade predikstolen med sina svängda rokoko-former torde vara samtida
med kyrkan. Den nås direkt från sakristian.
Av kyrkans medeltida föremål finns dopfunten kvar, om än bara den sargade cuppan efter en
längre tids vistelse på kyrkogården. En dopfunt av sten från 1625 med för denna tid vanligt
utseende med liten cuppa, högt och smalt skaft samt liten fot, används inte längre. I korgolvet
ligger tre gravstenar, en av dem från 1767 över socknens kyrkoherde. På Örebro läns museum
finns delar av en äldre predikstol av 1600-talstyp liksom en gustaviansk dopfunt från slutet av
1700-talet, formad som en kolonn med en urna på samt en äldre ljuskrona av järn.
Orgelfasaden tillhör en orgel från 1872 av den i Örebro län så produktive E.A. Setterqvist, Örebro,
medan nuvarande verk i 33 stämmor är byggt av Nils Hammarberg, Göteborg. Redan 1796 hade
kyrkan en orgel, byggd av den välkände orgelbyggaren Pehr Schörlin i Linköping.

En utförligare sammanställning över olika åtgärder som utförts i Askers kyrka (se Kronologiska händelselistor, Bilaga 1). Det kan här nämnas att kyrkan haft flera intressanta föremål,
vilka nu förvaras på Örebro läns museum.
Utförligare historiska upplysningar lämnas i samband med redogörelsen för de olika
objekten.
2

Historiken är hämtad ur: Kyrkor i Örebro län, av Estrid Esbjörnson (2000)
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Askers kyrka. Foto Sam Lindskog 1914. Örebro läns museum.
Året efter genomgick kyrkan en ut- och invändig renovering.
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Askers kyrka. Foto Sam Lindskog 1927. Örebro läns museum.

Askers kyrka 1947. Foto Örebro läns museum.
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UTFÖRDA ARBETEN
Bakgrund till renoveringen 2016-17
Sedan några decennier tillbaka var Askers kyrka drabbad av dålig lukt inomhus. Redan 2007
togs prov, som indikerade avvikande lukt från träskydd. Ytterligare luktutredning utfördes
2013, vilken visade ungefär samma resultat. Dessa analyser kunde kopplas till det tryckimpregnerade golvbjälklag, som lagts in i kyrkan i samband med den stora invändiga renovering, som genomförts 1961-62 (se vidare Dålig lukt s. 25).
Under flera års tid var det många olika diskussioner om problemet inom Asker-Lännäs
pastorat. Ett liknande luktproblem i Lännäs kyrkas sakristia åtgärdades med gott resultat
2012. År 2013 företogs vissa ombyggnadsarbeten i Askers kor, då golvet innanför altarringen
sänktes. Man hoppades då få en förklaring till luktproblemen men det fick man inte. Av
arbetsmiljöskäl stängdes kyrkan hösten 2013 av kyrkorådet, då i stället gravkapellet på
kyrkogården iordningställdes för den kyrkliga verksamheten.
För att slutgiltigt lösa problemet beslutade Asker-Lännäs pastorat 2014-02-26 att genomföra
en genomgripande renovering, vilken skulle innebära borttagande av det aktuella bjälklaget
med tillhörande material men också rengöring/behandling av hela kyrkorummet liksom
eliminering av risk för fukt utifrån. Detta innebar således såväl en omfattande in- som
utvändig renovering.

Allmänt om renoveringsarbetet
För att komma tillrätta med problemet bedömdes att det skulle vara nödvändigt att inte bara
avlägsna golvbjälklaget utan även den sand som låg under liksom trägolvet ovanför. Det
bedömdes också vara nödvändigt att rengöra hela kyrkorummet; väggar, tak, bänkar, orgel,
textilier m.m.
Samtidigt ville pastoratet lösa vissa praktiska problem invändigt. Eftersom det befintliga
värmesystemet skulle behöva rivas ut ville pastoratet ha ett effektivare värmesystem. Viktigt
var också att få till stånd en samlingsyta baktill i kyrkorummet, ett s.k. "kyrktorg", med
därtill hörande praktiska utrymmen som kök o.dyl. Detta innebar en viss omdisposition av
utrymmena under läktaren. Denna fråga hade diskuterats under några års tid. Det fanns
också ett starkt önskemål om att återflytta de målade glasfönstren från 1935 till koret.
Eftersom fukt bedömdes ha bidragit till den dåliga lukten ville pastoratet eliminera risken
för att fukt skulle komma in i kyrkan utifrån och/eller från grunden. Därför lades en
utvändig dränering runt kyrkan och sattes det upp hängrännor och stuprör. Man passade
samtidigt på att även putslaga och avfärga fasaderna.
Diskussioner inleddes 2014-04-11 med Länsstyrelsen om de planerade åtgärderna. Eftersom
kyrkorummet markant präglas av den enhetliga renovering kyrkan genomgick i början av
1960-talet, inte minst den slutna bänkinredningen med sin marmorering, färgsättning på
läktarbarriär m.m. var en förutsättning för de planerade åtgärderna att stor hänsyn skulle tas
till den befintliga interiören. Frågorna diskuterades under ett par års tid mellan Länsstyrelsen, pastoratet och Strängnäs stift. Olika förslag utarbetades och prövades. Länsstyrelsen har
skrivit 13 beslut i ärendet (se förteckning över Länsstyrelsens beslut s. 123). Strängnäs stift
har beviljat Asker-Lännäs pastorat flera bidrag från den kyrkoantikvariska ersättningen.
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Utdrag ur ett av Länsstyrelsens beslut, från 2015-11-19 (dnr 433-5869-2015). Det gäller
ansökan om tillstånd att renovera och bygga om Askers kyrka.
Frågan om en omfattande renovering av Askers kyrka har sedan ett par år diskuterats mellan
Länsstyrelsen, Pastoratet och Strängnäs stift. Renoveringen omfattar ett flertal arbeten som berör
kyrkobyggnadens exteriör och interiör. Länsstyrelsen har lämnat tillstånd för konserveringsarbeten,
installation av värme- och ventilationsanläggning och en ombyggnad i västra delen av kyrkorummet. För
övriga ombyggnads- och renoveringsarbeten har Länsstyrelsen, 2015-03-06, dnr 433-1348-2015, lämnat
tillstånd med villkor att detaljerade arbetshandlingar ska utarbetas och godkänns av Länsstyrelsen innan
arbetena påbörjas. Sådana handlingar har nu insänts till Länsstyrelsen för tillståndsprövning. Pastoratet
har fått kyrkoantikvarisk för delar av arbetena från Strängnäs stift.

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:
Kyrkorummet i Askers kyrka präglas idag av en restaurering som gjordes i början av 1960-talet under
ledning av arkitekten Claes Laurent. Det är en för sin tid mycket typisk restaurering som bl.a. syftade till
att framhäva rummets äldre klassicerande karaktär. Bl.a. så tillkom den traditionellt präglade slutna
bänkinredningen vid detta tillfälle. Predikstolens ursprungliga färgsättning från 1740-talet återskapades,
likaså rekonstruerades 1760-talets draperimålning kring predikstolen,
Kyrkorummet i Asker är idag ett värdefullt dokument över den restaureringsideologi som etablerades för
svenska kyrkor under 1900-talets tidiga del och som fortfarande tillämpades under 1960-talet.
Inga större åtgärder har gjorts sedan 1960-talet och kyrkorummet är idag i behov av underhåll och allmän
översyn. De föreslagna åtgärderna omfattar i huvudsak utbyte av tekniska installationer, nödvändiga
vårdarbeten och begränsade förändringar för att skapa bättre funktioner i kyrkorummet, bl.a. textilförvaring. Golvkonstruktionen kommer också att saneras från impregnerat virke från 1960-talet som
skapat dåliga luftförhållanden i kyrkorummet.
För att skapa möjligheter att ge kyrkorummet en utökad och mer flexibel användning kommer några
bänkrader att tas bort i västra delen av båda bänkkvarteren. Den frågan har diskuterats mycket ingående
med hänsyn till bänkinredningens kulturhistoriska värde och betydelse för upplevelsen av kyrkorummet.
Den lösning som slutligen utarbetats tillgodoser rimliga behov på utökade funktioner i kyrkorummet
samtidigt som bänkinredningen behåller sin betydelse för upplevelsen av kyrkorummet och dess
kulturhistoriska värde. För att den förändringen inte ska leda till negativa konsekvenser för det kulturhistoriska upplevelsevärdet av kyrkorummet, är det avgörande att nyinredning och möblering ges en
estetisk utformning av hög kvalité som harmonierar med kyrkorummets helhetskaraktär. Det redovisade
förslaget svarar väl mot dessa krav.
De redovisade arbetshandlingarna är mycket väl gemomarbetade mot bakgrund av kyrkorummets
kulturhistoriska värde och de diskussioner som förts under planeringen av arbetena.
Arbetena kan därför – med antikvarisk medverkan – genomföras så att kyrkobyggnadens 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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Asker-Lännäs pastorat har främst företrätts av byggnadsingenjör Lars-Ove Larsson, som var
ordförande i Fastighetsutskottet. Pastoratet anlitade Leif Brorson, LB-byggkonsult som
samordnare och byggledare. Ett första förslag utarbetades av LB Byggkonsult 2014-03-10.
Olika konsulter engagerades; för arkitektfrågorna Annika Larsson, Tengboms, Karlstad, för
värmefrågorna Jan Engman, ÅF-Infrastructure AB, Örebro och för de elektriska frågorna
Bengt Nylander, Nylander Elkonsult, Kumla. Olika arbets-/bygghandlingar, daterade 201509-15, utarbetades. Konservator Gabor Pasztor, Närke Konservatorn AB, utarbetade flera
olika förslag till konserveringsåtgärder. Konservatorskontrollant var konservator John
Rotlund, Västerås pastorat. (Se Förteckning över handlingar, s. 124.)
Generalentreprenör för arbetet var Ulf Axelsson, Puts & Tegel i Örebro AB med flera underoch sidoentreprenörer. (Se Förteckning över Beställare, konsulter och entreprenörer, s. 126.)
Det konkreta renoveringsarbetet pågick ca 15 månader. Därtill kommer tiden för orgelrengöringen, som tog 1 månad. 13 protokollförda byggmöten ägde rum. Därtill ägde några
färgsättningsmöten rum, vid vilka arkitekten var närvarande. Under arbetets gång togs
också kontakter med arkitekten i vissa inredningsfrågor.
Det ut- och invändiga arbetet utfördes delvis parallellt, där den utvändiga dräneringen
genomfördes i mars och de utvändiga putsarbetena under sommaren 2016. De invändiga
arbetena löpte samtidigt; först saneringsarbetet av golvet, därefter värmeinstallationen och
putsarbetena i taket - med det nya dekormåleriet - och på väggar samt slutligen inredningsoch målningsarbetet.

Exteriör
Allmänt
De utvändiga arbetena utfördes dels senvinter - tidig vår och dels under sommaren 2016. De
gällde förbättrad utvändig vattenavrinning samt fasadrenovering och målning av snickerier.
•

Hängrännor, stuprör och dränering
Pastoratet var angeläget om att hängrännor och stuprör skulle sättas upp på kyrkan,
vilket inte funnits tidigare. Eftersom spåntaket är ojämnt var det inte helt lätt att få till en
bra lösning som skulle fungera både praktiskt och estetiskt. Provhängningar fick därför
göras först. Hängrännor och stuprör är tillverkade av varmförzinkad stålplåt med hardcoat-beläggning, hängrännorna svarta som takfoten, stuprören ljusa som fasaden och
med skarpa, falsade krökar.
Stuprören är anslutna till markförlagda ledningar, vilka är dragna västerut på kyrkogården - på södra sidan intill asfaltgången - samt på ömse sidor om de svängda murpartierna vid den övre trappan på kyrkogården väster om tornet, vidare under Prästgårdsvägen och söderut ut i det här befintliga åkerdiket.
För att undvika fuktvandring i väggarna och in i kyrkan lades även en dräneringsledning ner runt kyrkan, utom i väster. Denna ledning mynnar i samma avvattningsbrunn
som stuprörsvattnet. Närmast kyrkan justerades markytorna så att frånlut erhölls från
sockeln. Dessa ytor belades med singel och avgränsades utåt med en stenskoning. (För
detaljupplysningar, se Arbetshandlingarna.)
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Grävningen av de olika schakten runt kyrkan och på kyrkogården övervakades av
arkeologer från Arkeologgruppen AB. Vid grävningarna runt kyrkan gjordes bl.a.
iakttagelser om grunden till den norra, medeltida väggen. Vidare påträffades på
kyrkogården delar av gravhällar, varav några togs upp. En av dem kan vara från 1200talet eller möjligen 1300-talet, en annan måste ha suttit på en vägg, kanske som ett
epitafium. (Se separat Arkeologisk rapport av Nina Balknäs med bidrag av Johnny
Rönngren. Under golvet i Askers kyrka. Arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. RAÄ-nr Asker 212, Askersby 22:1. Askers socken, Örebro
kommun, Närke. Arkeologgruppen AB, rapport 2016-53.)

Dräneringsledningar och ledningar från stuprören lades ner runt kyrkan (utom i väster).
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Grävningen av de olika schakten runt kyrkan och på kyrkogården övervakades av arkeologer från Arkeologgruppen AB.

Här undersöker arkeolog Nina Balknäs en gravhäll i schaktet söder om kyrkan.
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De markförlagda ledningarna drogs på ömse sidor om de svängda murarna väster
om kyrkan och vidare under Prästgårdsvägen och ut i det här befintliga åkerdiket.

Närmast kyrkan justerades markytorna så att frånlut erhölls från sockeln.
Dessa ytor belades med singel och avgränsades utåt med en stenskoning.
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•

Fasaderna på långhus och sakristia
Putsen på kyrkan är från 1955. (Detta årtal är grovt inristat i putsen på sakristians norra
gavelspets.) Då hade kyrkans puts knackats ner, kyrkorådet ville att fasaderna skulle stå
oputsade men de antikvariska myndigheterna motsatte sig detta, varför fasaderna åter
3
putsades genom slamning med ett starkt KC-bruk. Putsen var då inte alls avfärgad .
Genom slamningen är murarnas struktur möjlig att avläsa.
Tornet och kyrkans västgavel är däremot oputsade med murverket av kalksten synligt.
Här hade putsen knackats ner redan 1915.
Senaste putslagningen skedde vid en mindre ut- och invändig restaurering 1994. Då
avfärgades inte fasaderna omedelbart utan först något senare (oklart när). I samband
med att fasaderna blev nerstänkta i samband med tjärningsarbeten fick delar av
4
väggarna åter avfärgas (även detta oklart när) .
Den slammade putsen var generellt i förhållandevis bra skick utom nertill på fasaderna,
där det fanns en hel del puts- och färgsläpp upp till en höjd av ca 0,5 - 0,75 m.
Efter högtryckstvättning höggs sprickor upp, främst över och under fönstren. Lite större
sprickor höggs upp på de nordöstra och sydöstra korväggarna samt på den del av södra
fasaden, där det finns en igensatt dörröppning till koret. Även på sakristian höggs större
sprickor och skador upp, särskilt på östra sidan. All dålig och skadad puts nertill på
fasaderna knackades bort till en höjd av ca 0,5 - 0,75 m. Det frilagda murverket nertill på
norra fasaden dokumenterades av arkeologer från Arkeologgruppen AB. (Se den
Arkeologiska rapporten samt Antikvariska iakttagelser s. 77.)
Därefter skedde putslagning och utstockning med hydrauliskt kalkbruk. Fasaderna
avfärgades med kalkfärg i samma kulör som tidigare, fyra gånger på sydsidan och tre
gånger i övrigt (se Materialredovisning s. 129).
När ställningarna var rivna kunde man konstatera att den påförda putsen nertill på
fasaderna hade blivit alltför slät, något som inte syntes under arbetet. Fasadernas
slammade struktur har således dämpats här.

Kyrkans nuvarande puts är från
1955. Detta årtal är inristat på
gavelspetsen på sakristian.

3
4

Enligt arbetshandlingar och rapport från en mindre restaurering 1994. Se Kronologisk händelselista s. 111.
Muntliga uppgifter 2016-06-15 av Ulf Axelsson, Puts & Tegel i Örebro AB
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Den slammade putsen var generellt i förhållandevis bra skick utom
nertill på fasaderna, där det fanns en hel del puts- och färgsläpp.

Här ser man upphuggna sprickor och nerknackad puts nertill på fasaderna.
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Upptill: Det frilagda murverket nertill på norra fasaden dokumenterades av arkeologerna.
I mitten och nertill: Sydöstra korväggen under och efter arbetet.

22
•

Tornes putsade partier
Tornet uppfördes 1858. Det var då putsat men 1915 knackades putsen ner såväl på
tornet som på långhusets västgavel, eftersom putsen var i dåligt skick. Sedan dess har
alla antikvariska myndigheter förgäves förordat att tornet åter ska putsas, eftersom
tornet från början varit putsat och ett torn med detta utseende aldrig varit avsett att stå
med murverket bart och tegelmurningarna runt öppningarna synliga. Undertecknads
förslag att putsa över tegelpartierna fick av underhållsskäl inte något gehör.
Nu putslagades och avfärgades de putsade partierna runt fönstren och ljudluckorna.
Också den kraftiga taklisten åtgärdades. Vid den förra utvändiga renoveringen 1994, då
tornets murverk fogades, påträffades en gråblå kulör, som tolkades som den ursprungliga kulören. Listen gavs då denna kulör. Det visade sig emellertid att färgen inte var
ljusäkta, varför listen efter några år blev lila. Detta såg mycket främmande ut. Nu
avfärgades listen i samma kulör som de övriga putsade partierna på tornet.

Överst: Vid en utvändig renovering 1994 påträffades en gråblå kulör på taklisten,
vilket tolkades som den ursprungliga kulören. Listen gavs då denna färg men den
var inte ljusäkta utan blev lila efter några år.
Nederst: Taklisten gavs nu samma kulör som de övriga putsade partierna på
tornet. T.v. under arbetet, t.h. ännu ej åtgärdat.
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Taklisten och tornets putsade partier efter arbetet.

•

Torntaket
I samband med att plåtslagare var på plats för hängrännor och stuprör upptäcktes att
koppartaket på tornet buktade ut och hade släppt från underlaget på väst- och sydsidorna. När dessa skador lagades provisoriskt i början av hösten 2016 konstaterades att det
även fanns sprickor i plåten. Pastoraten har därefter lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen och Strängnäs stift för att kunna göra större insatser 2018.

•

Fönster och dörrar
Fönstren ommålades i likande mellangrå kulör som tidigare (bleknat grågrön). Ett 20-tal
glasrutor var skadade och byttes av glasmästare. Dörrarna ommålades i befintlig svart
färg.

Fönstren före och efter arbetet.
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•

Stenarbeten , trappa
Justering och fogning av trappan och rampen i väster, ett arbete som utfördes våren
2017.

•

Övrigt
Utvändiga tak- och väggstegar på norra sidan avlägsnades.

Askers kyrka exteriör efter arbetet.
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Interiör
Allmänt
Interiören präglas i stor utsträckning av den stora renovering kyrkan genomgick 1961-62. Då
fick kyrkan ny sluten bänkinredning, nytt vattenburet värmesystem - delvis under bänkarna
- samt nytt golv och golvbjälklag. Taket målades blått i mitten och ljuskronorna hängdes om.
Äldre marmorering togs fram på predikstolen och altaruppsatsen liksom en draperingsmålning runt predikstolen. Vissa förändringar skedde med väggen bakom altaruppsatsen. Nytt
altare och ny altarring tillkom. Vissa justeringar gjordes i golvet framtill. En sydportal nära
koret murades igen. Två mindre rum inreddes under läktaren och läktarfronten fick nytt
utseende m.m. Arkitekt var Claes Laurent, Stockholm.
Därefter har en del mindre insatser gjorts i kyrkorummet. År 1983 tillkom ytterligare två rum
under läktaren för bl.a. textilförvaring. År 1994 skedde en mindre ut- och invändig renovering, då bl.a. väggarna putslagades och avfärgades, fönster och dörrar målades, nya
gradänger tillkom på södra läktaren m.m. År 2007 skedde åter mindre åtgärder under
läktaren, med förändrad textilförvaring och borttagning av bänkar baktill. År 2013 genomfördes en viss omdaning av koret med ombyggnad av altarringen och sänkning av kalkstensgolvet innanför.
Frånsett den besvärande lukten var kyrkorummet i förhållandevis i kyrkan bra skick.
Visserligen syntes smuts på väggar och tak, där varmare dammpartiklar avsatt sig på kallare
ytor, men många kyrkor kan se betydligt värre ut innan en renoveringsprocess dras igång.
En stor del i arbetet var ett nytt värmesystem. Eftersom det befintliga systemet skulle rivas ut
i samband med att golvet skulle göras om valde man ett nytt värmesystem, där varm luft
blåses in genom dysor i innertaket. För att "trolla bort" dysorna föreslog arkitekten att de
skulle integreras i ny dekorbård, där mönstret är inspirerat från de målade glasfönstren i
koret. Detta arbete utföres av konservatorn.
Det invändiga arbetet började med saneringsarbetet av golvet. Därefter följde installationen
av det nya värmesystemet, putsarbeten i taket kombinerat med tillkomsten av det nya dekormåleriet samt putslagning och avfärgning av väggarna. När ställningarna rivits genomfördes
resterande åtgärder; snickeri- och måleriarbeten, inläggning av nytt golv, återflyttning av
bänkinredningen, konservatorsarbeten o.dyl.
Generellt målades många ytskikt om, ofta i samma färg eller med en viss justering åt lite
varmare grå kulörer, t.ex. läktarens insida, räcken på läktaren, panelen i trappan i tornet.
Övriga föremål och utrymmen ozonbehandlades för att avlägsna den dåliga lukten.
•

Dålig lukt
Som nämnts tidigare var det dålig lukt i kyrkan. Med anledning av dessa luktproblem
togs i januari 2007 luftprov för analys av Pegasus Lab, vilka indikerade avvikande lukt
från träskydd. Ytterligare luktutredning utfördes av Ambitus Teknik november 2013.
Även då togs luftprover som analyserades av Pegasus Lab med ungefär samma resultatslutsats som vid föregående analys. Under själva saneringsarbetet togs 2016-02-09
ytterligare prover på sanden under golvbrädorna för att utröna hur djupt man skulle
behöva gå. Prov togs på ytan, på 25 cm och på 50 cm djup.
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Orsaken till lukten var således det tryckimpregnerade golvbjälklaget, som lagts in 196162. När impregneringsmedel som klorfenoler utsätts för fukt - t.ex. skurvatten eller
markfukt - bildas kloranisoler. Det luktar mycket och kan vara irriterande för många
människor. De luktande ämnena fanns huvudsakligen i ytskiktet närmast bjälklaget och
avtog därefter snabbt. Andelen klorerade fenoler och anisoler var i ytprovet 8%. Vid
djup på 25 cm resp. 50 cm var andelen 1% resp. 0,01%. Det beslutades att avlägsna
befintlig sandfyllning till ett djup av c:a 30-35 cm.
Enda sättet att bli kvitt luktproblemet bedömdes vara att avlägsna inte bara bjälklaget
utan således även underliggande markskikt. Det gjordes därför lokala undersökningar
av golvet för att utröna dess konstruktion.
•

Sanering av golv och arkeologiska upptäckter
Först avlägsnades bänkinredningen och de under bänkarna placerade radiatorerna till
det vattenburna värmesystemet. Därefter togs trägolvet bort.
Sedan vidtog avlägsnandet av den sand, i vilket golvbjälklaget låg, ett arbete som
börjades 25 februari 2016. Detta skedde med en vakuumsug, typ slamsugning fast för
sand i stället. Sandsugningen började i den nordöstra delen av kyrkan. Eftersom jag som
antikvarie misstänkte att äldre lämningar skulle kunna påträffas i denna ursprungligen
medeltida - men senare kraftigt ombyggda - kyrka besökte jag arbetsplatsen efter ett par
timmars sandsugning. Jag kunde då se att det bl.a. kommit fram tegel efter äldre gravar
samt äldre kalkbruk. Jag misstänkte också att det skulle kunna finnas grundmursrester
efter den medeltida mindre kyrkobyggnaden.
Jag tog då kontakt med Länsstyrelsen, som efter besiktningar och överläggningar på
plats den 4 mars beslutade att det fortsatta arbetet skulle ske under
schaktningsövervak-ning och dokumentation av arkeologer från Arkeologgruppen AB.
(Detta företag var redan vidtalat för att utföra den planerade utvändiga
schaktningsövervakningen.)
Avlägsnandet av den ytliga sanden fortsatte tills arkeologerna började sitt arbete 7 mars.
De kom därefter att följa arbetet och dokumentera de framkomna lämningarna t.o.m. 31
mars (inklusive de utvändiga schaktningsarbetena). Arkeologernas arbete redovisas i en
separat arkeologisk rapport. (Balknäs, Nina, med bidrag av Johnny Rönngren. Under
golvet i Askers kyrka. Arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning.
RAÄ-nr Asker 212, Askersby 22:1. Askers socken, Örebro kommun, Närke.
Arkeolog-gruppen AB, rapport 2016-53.) (Se även Antikvariska iakttagelser s. 77 ff.)
Generellt avlägsnades sanden till ett djup av ca 0,3 - 0,4 m. När detta var gjort togs det
tryckimpregnerade golvbjälklaget bort (höjd ca 23 cm). Det vilade på grovt tillhuggna
kalkstensplattor med tjärpapp mellan. Rören till det vattenburna värmesystemet under
bänkarna avlägsnades först senare.
Även trägolven under kyrkvärdsbänkarna i koret åtgärdades på samma sätt men här
påträffades inga äldre lämningar.
Golvet i förrådsutrymmet på södra sidan under läktaren hade samma typ av golv som i
kyrkorummet, vilket upptäcktes först i början av hösten. Detta golv utbyttes därför på
samma sätt som i kyrkorummet.
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Det kan här nämnas att de skelettdelar, som påträffades som lösfynd under arbetet med
golvet, återbegravdes i en av de två provgropar arkeologerna grävde i samband med sin
undersökning. Det var i provgrop nr 2 i sydvästra delen av kyrkan, i det som
arkeologerna i sin rapport benämner som schakt 3.

Bänkinredningen och radiatorerna under bänkarna är borttagna liksom trägolvet. På fotot syns golvbjälklaget med mellanliggande sandfyllning samt de uppstickande rören till radiatorerna under bänkarna.

Arbetet med att suga upp sandfyllningen under golvet pågår.
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Saneringen av golvet i olika stadier. Överst: Före sandsugningen. Trägolvet är fortfarande
kvar vid predikstolen. Mitten: Sanden är till stora delar bortsugen. T.h. är rören till
bänkradiatorerna frilagda. Nederst: T.h. syns grundmur till den medeltida kyrkan. De
fyrkantiga kalkstensplattorna har varit underlag till golvbjälklaget.
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Överst: Norra bänkkvarteret från öster. I förgrunden syns tegelramar
till några av de igenfyllda 1600- och 1700-talsgravarna. Mitten: Några
av gravarna från söder. Nederst: Sönderslagna gravhällar hade återanvänts som byggnadsmaterial i dessa gravar.
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Södra bänkkvarteret med grundmur till den medeltida kyrkan. Rören hör till de
borttagna radiatorerna under bänkarna och kalkstensplattorna har varit underlag
för det borttagna golvbjälklaget. Upptill: Foto från öster. Nertill: Foto från väster.
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Södra och sydvästra bänkkvarteren fotograferade från läktaren. Grundmuren till den medeltida kyrkan framträder tydligt.
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Sydvästra bänkkvarteret. Upptill: Före sandsugningen. Nertill: Under arkeologernas pågående undersökning.
T.v. syns den äldre grundmuren, t.h. stenhällar som kan ha varit ett golv i ett vapenhus. I intilliggande schakt
påträffades konstruktioner som arkeologerna tolkade som rester efter en stavkyrka.
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Olika föremål påträffade vid saneringen av golvet; ornerade
lister till taket, sönderslagna och återanvända gravhällar,
delar av en kolonnett samt ett s.k. formtegel till ett valv.

Det påträffades en hel del skelettrester, vilka åter lades tillbaka under golvet
i schaktet i sydvästra delen av kyrkan. Foto: Lars-Ove Larsson.
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•

Nytt golv
När arkeologerna var klara med sitt arbete kunde ett nytt golv börja byggas upp, vilket
skedde på följande sätt (underifrån räknat):
-

-

Äldre upplagsstenar samt sättbruk för de tidigare golvbjälkarna avlägsnades för att få en
någorlunda jämn utgångsnivå.
Materialskiljande geotextil (ej tät) för att man ska kunna skilja de äldre skikten från de
yngre.
Tvättad singel/makadam
Materialskiljande geotextil (ej tät).
Stålfiberarmerad betongplatta ca 8 cm med brädriven yta.
Nivellgolv för att trägolvet inte ska riskera att komma i kontakt med fukt underifrån.
30 mm golvbräder av trä.

Läggningen av nivellgolvet och golvbräderna påbörjades först under november 2016,
när byggnadsställningarna var rivna. Golvbräderna ströks med pigmenterad Ljunga
lasyrolja, därefter två strykningar med vattenbaserad lack, Yunik Golvlack 20V.
I bakre delen av kyrkan, där ett "kyrktorg" inretts, lades det inte in ett trägolv utan en
textilmatta på ett skivunderlag.

Det nya golvet i olika stadier av färdigställande. T.v. Utläggning av geotextil (baktill) och singel
(framtill). T.h. Utläggning av det andra lagret geotextil. Foton: Lars-Ove Larsson.

Den färdiggjutna betongplattan.
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Uppregling för det nya trägolvet.

Det nya trägolvet, struket med pigmenterad lasyrolja och lack.

•

Befintligt kalkstensgolv
Baktill i kyrkan fick entreprenörerna lyfta på en del av kalkstensgolvet för att kunna dra
ledningar, vilket på sina ställen var besvärligt, eftersom det var trångt. Större fogar
lagade därefter lokalt.

36
•

Takets sidor
Taket utgörs av ett tunnvalv med en profilerad list i utkanten av mittfältet. Innanför
denna taklist finns ett målat gult band samt ett blått mittparti. Taket fick detta utseende
vid renoveringen 1961-62. I samband med att takkronorna då hängdes om - från mittgången till över bänkarna - avlägsnades de då befintliga profilerade listerna i taket, inte
minst takrosetterna runt takkronorna. Om den kvarvarande taklisten också förändrades
är oklart. Delar av dessa nerknackade lister, som var mönstrade, påträffades vid
arbetena under golvet.
Före arbetet syntes takstolarna som mörkare stråk, där varmare dammpartiklar avsatts
mot de kallare partierna. I kanten på taket mitt på långhusväggarna fanns två mörkare
fyrkanter, där rören till de tidigare järnkaminerna före 1961-62 varit placerade.
Takets vita partier tvättades, en hel del sprickor och skadad puts avlägsnades (se Antikvariska iakttagelser s. 82f), varefter de upphuggna partierna nätades och putslagades
med hydrauliskt kalkbruk. De vita delarna av taket avfärgades med kalkfärg sedan
lagningarna först strukits med Kulekalkbruk (se Materialredovisning s. 129).
Mot slutet av byggprocessen, när ställningarna redan var rivna, ville pastoratet att
skugglisten mellan tak och vägg skulle färgsättas. I ett tidigt skede hade bestämts att
denna skulle färgsättas men då draperingsmålningen påträffades (se nedan s. 44)
bestämde man sig för att avstå. Med hjälp av en rullställning kunde dock konservatorn
stryka skugglisten med en relativt ljust grå kalklimfärg (provstrykning med dels ockragul, dels grå färg hade dock först utförts längst åt väster på södra långsidan över
orgelläktaren).

Taket före renoveringen med blått mittparti, gult band samt ytterst en profilerad list.
Takstolarna framträder som mörkare stråk, där varmare dammpartiklar avsatts mot
de kallare partierna. I kanten på taket mitt på långhusväggarna fanns två mörkare
fyrkanter, där rören till de tidigare järnkaminerna före 1961-62 varit placerade.
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Överst: Sprickor höggs upp och skadad puts avlägsnades. Mitten: Tvättning. Nertill t.v.
Större partier med nertagen puts nätades före putslagning. Nertill t.h. Putslagning.
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Ny dekor i takets mittparti
Som nämnts tidigare installerades ett nytt värmesystem i kyrkan, där ett varmluftssystem med dysor placerade i kyrkorumstaket. För att "trolla bort" hålen i taket hade
Annika Larsson på Tengbom skissat på ett mönster, hämtat från den bård som finns
längs ytterkanten av de målade glasfönstren från 1935. Denna idé vidareutvecklades av
konservator Gabor Pasztor. Olika förslag utarbetades och presenterades i skala 1:1, både
i församlingshemmet i samband med byggmöten och på plats i kyrkan.
När lufthålen för det nya värmesystemet sågats upp i taket och putsentreprenören var
klar med sin del av takarbetet kunde konservatorn och hans medarbetare under sommaren, då de andra hantverkarna hade semester, genomföra sitt dekorationsarbete.
Hålen för dysorna skulle integreras i mönstret, vilket vållade en del problem, eftersom
dysorna fick placeras där det gick rent tekniskt. Det var därför en hel del arbete med
inmätning och uppläggning av dekoren. Mönstret målades med kalkfärg/kalklimfärg,
huvudsakligen i gul kulör (Siena natur) och med grå skuggor samt bladguld. Även den
tidigare gula bården samt taklisten målades, den sistnämnda med kalkfärg. Den gula
bården målades så att den fick skuggeffekt. (Se vidare konservatorns rapport.)
Från början var det meningen att det blå mittpartiet skulle målas av puts- eller målerientreprenören. Till slut blev det så att konservatorn gjorde det med kalkfärg för att få en
blå kulör, som stämde med den under sommaren frilagda draperingsmålning (se nedan
s. 44 ff). Använda pigment var koboltblått och ljusocker.
Några sprickor i det blåa takfältet putslagades av putsentreprenören, främst en spricka
tvärs över mittpartiet men också några mindre sprickor i utkanten av det blå takfältet.
Dessa lagningar kom sedan, när ställningarna rivits, att framträda som mörkare stråk på
grund av en annorlunda sugning av färgen. Dessa partier retuscherades av konservatorn
från en rullbar ställning med färgpigment upplöst i aceton.

Överläggning på byggnadsställningarna med församlingen, konsulter och entreprenörer för
diskussion om placeringen av det nya värmesystemets lufthål och den nya takdekorens utformning.
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Konservator Gabor Pasztor presenterar åter sina förslag vid ett av byggmötena i Församlingshemmet.

Påbörjat arbete med den nya takdekoren.
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Taket före arbetet med det blå mittfältet, det gula bandet och den profilerade taklisten.

Taket under tillkomsten av den nya takdekoren. Den blå takfärgen i mitten är numera koboltblå, det gula
bandet har fått en skuggeffekt och takdysorna "trollas bort" av den nya dekoren. Under pågående arbete.
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Konservator Gabor Pasztor och hans medhjälpare Istvan Acs diskuterar takdekoren och "döljandet" av takdysorna.

Det färdiga taket med den nya takdekoren.
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Väggar
Även väggarna var smutsiga och man kunde se murverket, eftersom de kallare stenarna
dragit dammpartiklar till sig. En del sprickor höggs upp, särskilt över fönstren och
under sydöstra fönstret, och putslagades. Efter tvättning avfärgades fasaderna med
kalkfärg (se Materialredovisning s. 129).

Både väggar och tak var smutsiga.
Man kunde se murverk och takstolar,
dvs kallare partier som dragit till sig
varmare dammpartiklar. Den mörka
fyrkanten visar var röret till den
tidigare järnkaminen var placerad.

•

Blindvägg i väster
Som ett led i det nya värmesystemet var det nödvändigt att ventilera ut inkommande
luft. Man valde därvid att använda sig av ett fönster i en djup fönsternisch på 3:e
våningen i tornet, i tornets östvägg (se vidare Resten av tornet s. 168 f) och Antikvariska
iakttagelser, Blindvägg i väster s. 84 ff). På motsvarande plats på insidan i kyrkorummet,
dvs det övre väggpartiet på västväggen ovanför orgelläktaren, fanns däremot inget
fönster. Man räknade dock med att finna en fönsteröppning när man sågade upp väggen
här.
När man gjorde detta inne i kyrkan visade det sig att väggen mot kyrkorummet var en
blindvägg, belägen 67 centimeter framför - dvs öster om - den egentliga ytterväggen.
Förvånansvärt nog var hela detta "blindutrymme" - både väggar och tak - målat i en blå
kulör (se vidare Antikvariska iakttagelser, Blindvägg i väster s. 84ff). Nu flyttades det
aktuella fönstret fram till blindväggen och målades i samma färg som väggarna sedan
glasen tagits ur (se vidare Värmesystem s. 73 f).

När en ventilationsöppning
skulle tas upp i västra väggen
bakom orgeln för det nya
värmesystemet visade det sig
oväntat att väggen här utgjordes
av en blindvägg.
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Här syns den uppsågade blindväggen. 67 centimeter innanför finns kyrkans egentliga västvägg samt
det runda fönster, som skulle flyttas fram och användas som ventilationsöppning sedan glasen tagits
b

Det i blindväggen framflyttade fönstret bakom
orgeln för det nya ventilationssystemet. Alla rutorna avlägsnades sedan.
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Draperingsmålningar
När murarna hade huggit upp sprickor över fönstren och på andra ställen i kyrkan
tittade jag efter om det skulle kunna finns spår någonstans efter den blå färgen i "blindutrymmet". En av murarna berättade att han sett spår av blå färg på små putsbitar på
sydväggen under läktaren, alldels intill den här befintliga väggen till läktarunderbyggnaden invid kyrkans västligaste fönster. Här fanns en större putsskada. Han letade rätt
på några putsbitar men de hade en helt annan blå kulör än i blindutrymmet, betydligt
intensivare blå.
När jag senare undersökte de upphuggna sprickorna över fönstren upptäckte jag samma
intensiva blå färg men bara punktvis. Detta var över sydöstra korfönstret. Jag förstod
först inte vad det var men insåg snart att det var rester av en draperingsmålning av
liknande typ, som finns runt predikstolen. Jag hittade sedan spår över ytterligare några
fönster.
Konservator Madeleine Villanyi från Närke Konservatorn AB undersökte i vilken
utsträckning det fanns spår efter draperingsmålningar även runt övriga fönster (se
vidare Antikvariska iakttagelser, Draperingsmålningar s. ??). Hon frilade därefter en
draperingsmålning vid det andra fönstret från öster på södra långsidan, men bara på
den ena sidan, den östra. Hon knackade bort överliggande puts, vilket gick ganska lätt.
Kontakter togs med Länsstyrelsen, som gjorde en besiktning på plats den 25 augusti för
att diskutera hur frågan skulle hanteras: 1/ åter putsas över den frilagda draperingsmålningen öster om fönstret, 2/ låta den frilagda draperingsmålningen vara synlig och
3/ försöka frilägga draperingsmålningen även på andra sidan. Vi kom gemensamt fram
till det tredje alternativet, vilket Länsstyrelsen gav tillstånd till. Det bedömdes att den
frilagda draperingsmålningen inte skulle påverka kyrkorummet negativt och att den
genom sin autencitet på ett bättre sätt skulle illustrera 1700-talets måleri än den relativt
hårt restaurerade draperingsmålningen runt predikstolen.
Konservatorn putslagade ett parti uppe till vänster på draperiet, där putsen var skadad
och det inte fanns rester efter något måleri och som avsiktligt är lämnad på detta sätt.
Konservatorn har också på ett varsamt sätt retuscherat större skador för att målningen
ska ge ett mer enhetligt intryck. Retuscheringsarbetet har utförts med pigment upplöst i
aceton. Man kan i UV-ljus se vad som blivit kompletterat. (Se vidare konservatorns
rapport.)

De först påträffade resterna efter draperingsmålningarna, här över sydöstra korfönstret.
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När den av murarna upphuggna sprickan över andra fönstret från öster på
södra långsidan undersöktes närmare kom ännu en draperingsmålningen fram.

Draperingsmålningen är framtagen.
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Konservator Madeleine Villanyi arbetar med framtagningen av draperingsmålningen.

Den framtagna draperingsmålningen under retuschering.
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Detaljer av den framtagna
draperingsmålningen.
Överst: Där det funnits en målad
"knut" upptill på målningen fanns det
inte längre kvar någon puts.
Nederst: Det målade draperiet på
östra sidan av fönsteröppningen efter
framtagning.
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Draperingsmålningen under arbete. Omgivande puts är inte åtgärdad.

Den färdigretuscherade draperingsmålningen med sin omgivande äldre puts.

49
•

Fönster
Ett starkt önskemål från några församlingsbors sida var att återflytta de målade glasfönstren till koret. Fönstren med målningar av konstnär Yngve Lundström skänktes till
kyrkan 1935 och placerades då i korfönstren. Vi renoveringen 1961-62 flyttades de längre
ner i kyrkorummet, till andra fönsteröppningen från öster på södra sidan och motsvarande fönsteröppning på norra sidan. Man kan anta att församlingen upplevde att
fönstren gjorde koret mörkt. Nu återflyttades dessa fönster till koret.
I övrigt ommålades samtliga fönsterbågar i liknande kulör som tidigare samt erhöll nya
tätningslister.

De målade glasfönstren från 1935 återflyttades från långhusväggarna till sin ursprungliga plats i koret.

•

Dörrar
I kyrkorummet finns sammanlagt fyra kraftigt ådringsmålade dörrar; en hög dubbeldörr
vid södra ingången, en lägre dubbeldörr i väster mellan kyrkorummet och förrummet
mot vapenhuset samt två enkeldörrar mot kök resp. samlingsrum. Dessa dörrar målades
inte om.
Dubbeldörren i väster byggdes om så att de kan öppnas mot båda hållen. När den
befintliga dörrstängaren avlägsnats visade det sig att underliggande färg var lite
mörkare. Dessa dörrar hade alltså blivit ommålade, gissningsvis 1983, då nya rum
tillkom under läktaren och förmodligen även tillhörande dörrar. Nu retuscherades det
avvikande partiet på de västra dörrarna. Fodren runt dörrarna under läktaren målades
nu om i samma kulör som fodret runt södra dörren.
Övriga dörrar ommålades lika befintligt.

Dubbeldörrarna i väster byggdes om så att de
kan öppnas mot båda hållen. När de befintliga
dörrstängarna avlägsnats framkom en underliggande mörkare färg, vilket visade att
dörrarna blivit ommålade, antagligen 1983.
Nu retuscherades detta parti.
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"Kyrktorg"
Bänkar har efter hand tagits bort i bakre delen av kyrkorummet, först 1983 då nya rum
tillkom, sedan 2007 för att få större fritt utrymme i denna del av kyrkan. Nu togs ytterligare bänkar bort. För att "rama in" detta utrymme - "kyrktorget" - vändes två av kyrkbänkarna bakåt i stället. Tillhörande dörrar byggdes om och förlängdes med hjälp av
andra bänkdörrar, som ej längre används.
Nya fristående möbler tillkom. Under byggprocessen uppkom diskussioner inom
församlingen om möblernas utformning, varför ett nytt förslag utarbetades.

Utrymmet under läktaren före och efter arbetet, det s.k. Kyrktorget.
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Rum under läktaren
Det finns fyra smärre rum under läktaren. De två främre byggdes nu om, det norra till
kök, där det tidigare funnits ett textilskåp för liggande förvaring, och det södra till
samlingsrum. De erhöll större glasade dörröppningar mot kyrkorummet med blyspröjsade glas, vilka målades av konservatorn med tunn linoljefärg i kulörer som var
hämtade från korfönstren. Träväggen ut mot kyrkorummet var tidigare tunt laserad
men målades nu in i kyrkans väggfärg.
Tak och väggar ommålades i dessa utrymmen. Befintlig glasfiberväv bredspacklades,
övriga väggar kläddes med microlitväv för att slippa framtida sprickor.

Överst och i mitten: Norra rummet under läktaren före resp. efter arbetet,
tidigare textilförvaring, nu kök. Nertill: De två rummen under läktaren fick
glasade dörrar med målade glasrutor, inspirerade av korfönstren.
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Inredning och inventarier
Allmänt
Intentionerna inför renoveringen var att inte göra några markanta förändringar vad avser
inredning och inventarier. Man var angelägen att behålla den karaktär kyrkorummet erhållit
den invändig renoveringen 1961-62. Vissa förändringar kom ändå att genomföras.
•

Altaruppsats och altartavla
Altarprydnaden i Askers kyrka är tvådelad. Den består dels av en altaruppsats,
bestående av klassicistiskt utformade kolonner, krönta av en tempelgavel, dels av en
altartavla i mitten.
Altartavlan är äldst. Den är målad 1742 av hovmålare G.E. Schröder och föreställer Nattvarden. Den skänktes av friherre Gustaf Rålamb och hans hustru Hedvig Douglas på
Bystad till den då nyligen om- och tillbyggda Askers kyrka. Uppenbarligen klarade
altartavlan branden 1764 och överflyttades till den återuppbyggda kyrkan 1768. Till
altartavlan hörde en predella/sockel med förgyllda voluter på sidorna År 1826 tillkom
den klassicerande omgivande altaruppsatsen, där även ett slagur blev infattat. Upptill på
altaruppsatsen fanns även ett förgyllt änglahuvud.
Vid 1870-talets mitt ommålades och förgylldes altaruppsatsen, eventuellt även 1915.
Detta år åtgärdades också altartavlan.

Altaruppsatsen med altartavla. Över altartavlan finns ett slagur och ett änglahuvud och under
tavlan en predella/sockel. Odaterat foto men förmodligen från 1914. Örebro läns museum.
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Vid den invändiga renoveringen 1961-62 skedde en hel del förändringar av korpartiet.
Korväggen bakom altaruppsatsen är sned. För att räta upp väggen spikades skivor upp
bakom altaruppsatsen. (Från byggnadsställningen syntes detta tydligt; avståndet mellan
altaruppsatsen baksida på norra sidan är ca 70 cm, motsvarande på södra sidan är ca 17
cm.) Samtidigt avlägsnades predellan/sockeln liksom slaguret. På urets plats placerades
i stället änglahuvudet. Konservator Gösta Lindström tog fram och kompletterade den
ursprungliga marmoreringen och altartavlans ram omförgylldes.
År 2008 konserverades åter altaruppsatsen och altartavlan.

Upptill: Korväggen är sned, vilket syntes tydligt från byggnadsställningarna. Nertill: Vid renoveringen
1961-62 rätades väggen bakom altaruppsatsen upp med hjälp av byggskivor. Då fick korpartiet nytt
utseende med borttaget slagur, flyttat änglahuvud och borttagen predella/sockel.
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I samband med en besiktning i början av byggprocessen uppdagade konservatorn,
konservatorskontrollanten och undertecknad att predellan/sockeln med tillhörande
voluter förvarats i tornet tillsammans med andra äldre föremål men som nu under
renoveringen var undanställa i andra utrymmen.
Konservatorskontrollanten John Rothlind utarbetade 2016-02-18 "PM - förbesiktning
2016-02-05", där han framhöll predellans/sockelns betydelse och dess relation till
altartavlan. (Se vidare denna PM, bilaga 2, s. 119 ff.) Efter diskussioner beslutade
pastoratet att låta konservera och återplacera predellan/sockeln.
Då det visade sig att predellans/sockelns voluter inte fick plats framför den sekundära
väggkonstruktionen fick det göras en mindre ombyggnad här.

Upptill t.v. Predellan/sockeln
påträffades tillsammans med andra
undanställda äldre föremål på 3:e
våningen i tornet, här under en
äldre altaruppsats.
Upptill t.h. När predellan/sockeln
med sina voluter åter placerades
under altartavlan fick väggpartiet
bakom byggas om lite för att
voluterna skulle få plats.

Nertill: Predellan/sockeln med sina
voluter åter på plats under altartavlan.
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Altaruppsatsen med sin altartavla och den återflyttade predellan/sockeln För att altartavlan inte skulle se så
mörk ut marmorerades bakomliggande väggparti av konservatorn. Även sockelpartierna under kolonnerna
marmorerades. Altaruppsatsen och altartavlan bildar härigenom på ett bättre sätt en enhet. Sedan fotot togs
har bl.a. förgyllningarna på altartavlans ram och på kolonnerna patinerats.
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På förslag av konservatorn och konservatorskontrollanten marmorerades väggen bakom
altaruppsatsen och altartavlan av konservatorn, med linoljefärg och lasyrolja. (Konservatorn har skrivit sitt namn på kanten till höger på bakgrunden.) Avsikten var att altartavlan skulle upplevas som mindre mörk. Pelarbaserna marmorerade som porfyr. Eftersom det är en sekundärvägg av modernt av modernt byggmaterial påverkades inte
några originalskikt.
Återflytten av predellan/sockeln med sina förgyllda voluter ledde också till att förgyllningarna på altaruppsatsen - inte de övre partierna med strålsolen - och altartavlans
förgyllda ram patinerades med pigmenterad shellack (med grön umbra) för att förgyllningarna bättre skulle överensstämma med varandra. Det visade sig dock att ramens
underliggande förgyllning från 1960-talet inte var gjord på oljegrund, vilket ledde till att
detta förgyllningsskikt löstes upp och patineringen blev skäckig med lite för mörk ton.
Efter diskussioner med konservatorskontrollanten retuscherades de mest störande
partierna med bl.a. torrpigment och bronspulver med Polaroid B 72 som bindemedel.
För att altartavlans skulle få en jämnare ytglans sprutade konservatorn damarfernissa
tunt på altartavlans duk.
Det kan framhållas att återkomsten av predellan/sockeln med sina voluter samt marmoreringen på ett helt nytt sätt lyfter fram altaruppsatsen och altartavlan som en enhet.
(Betr. mera exakta upplysningar om behandlingen av denna inredning /dessa inventarier, se konservatorns rapport.)

Korpartiet med ljusring efter renoveringen. Altarringen gjordes om 2013-14.
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Predikstol med draperingsmålning
Konservatorn utförde översyn av predikstolen med sitt ljudtak, innebärande rengöring,
fästande av en del lös färg samt retuschering av slitageskador. Liksom beträffande altaruppsatsen tog konservator Gösta Lindström fram och kompletterade den ursprungliga
marmoreringen 1961-62. (Kompletterande upplysningar om predikstolen, se ovannämnda PM konservator John Rothlind, bilaga 2. Se även konservatorns rapport.)
Även draperingsmålningen rengjordes av konservatorn.

Konservatorn utförde översyn av predikstolen, innebärande rengöring, fästande av
lös färg samt retuschering av slitageskador. Upptill före, nertill efter arbetet.
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Predikstolen med sitt ljudtak och omgivande draperingsmålning efter konserveringsarbetet.
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•

Bänkinredning
I ett tidigt skede av renoveringsarbetet togs hela bänkinredningen ut ur kyrkan och
förvarades på annat håll. För att få bort den dåliga lukten ozonbehandlades bänkarna.
Bänkinredningens ytskikt var generellt i gott skick, utom färgen på några av dörrarnas
utsidor, där färg hade krackelerat. Det var också en del färgbortfall på bänksitsarna.
Dessa skador retuscherades av konservatorn. I övrigt rengjordes bara bänkarna.
Främre delarna av korbänkarna byggdes om för förvaring av textilier och försågs med
lock, bakre delarna behöll sina bänkar.

Generellt var färgen på bänkinredningen i gott skick utom på några av dörrarna, där
färg hade krackelerat och på några bänksitsar med färgbortfall. Dessa skador
retuscherades av konservatorn. Upptill före retuschering, nertill samma parti efter.
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Korbänkarna byggdes om för textilförvaring.

•

Orgelläktare med läktarbarriär
Läktarbarriärens utsida med vävklädda fyllningar i blått och rosa och sitt ramverk i en
beige kulör från 1961-62 års renovering rengjordes och retuscherades av konservatorn.
Insidan målades om i en något annan grå kulör än tidigare, liksom räcket ovanför, av
målerientreprenören.
Orgelläktaren bärs upp av två rader med pelare, där den bakre raden delvis är inbyggd
i väggen till läktarunderbyggnaderna. Den främre raden var i sina nedre delar inbyggda
i bänkinredningen. När nu bänkinredningen togs bort för "kyrktorget" blev det nödvändigt för snickare att komplettera pelarnas baser. Pelarna var målade i mörkblå färg med
begränsad marmorering. På grund av skadorna nertill var det nödvändigt att måla om
pelarna. Den blå färgen stämde dåligt med den övriga inredningen, varför de nu marmorerades av konservatorn i olika gråa toner kulörer, hämtade från bänkinredningens
ramverk. Konservatorn gav dem mönster efter zodiakens stjärntecken (se vidare konservatorns rapport. ) (Pelarna målades först av målerientreprenören med utgångspunkt
från den turkosblå marmoreringen på läktarens fyllningar men kulören blev inte bra.)
Taket under läktaren, som utgjordes av ett kassettak - från 1915 - med blåmålad glasfiberväv i fyllningarna, målades nu om sedan väven bredspacklats. Ramverket erhöll en
lite mörkare grå kulör medan fyllningarna målades lite ljusare grå. De tidigare infällda
takarmaturerna byttes ut mot nya plafondarmaturer. När belysningen togs bort syntes
de tidigare bräderna under läktaren, vilka var vitlimmade.
Den äldre lösa bänkarna på läktarens norra sida målades om i en liknande grå kulör som
tidigare, eftersom färgen på dem flagnade.
Textilskåpet från norra rummet under läktaren, som byggdes om till kök, togs isär och
flyttades upp på norra delen av läktaren. Det tidigare omålade skåpet målades på fram-
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sidan grått medan sidan mot kyrkorummet försågs med "blinddörrar" likande notskåpen nedan. De målades in i färg med orgeln.
På läktarens södra sida stod före renoveringen två stora äldre skåp (kan det ha varit
skåp från skolan?). Det ena hade rygg av plywood, det andra hade ett äldre bakstycke.
De togs nu bort, eftersom kyrkokören behövde bättre skåp för förvaring av sina noter.
Nya skåp beställdes (gick inte via arkitekten). Eftersom det var plåtskåp, som utseendemässigt inte var anpassade för kyrkorummet, byggdes de in i träskåp med samma
fyllningar som i köksskåpen och målades in i färg med orgeln.

Upptill: Sydvästra partiet under läktaren före
renoveringen.

Nertill t.v.: Orgelläktarens pelare erhöll ny
marmorering av konservatorn.
Nertill t.h.: När bänkarna tagits bort under läktaren
fick de i bänkinredningen inbyggda pelarna lagas
av snickare.
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T.v. Kasett-taket under läktaren var vävklätt och blåmålat. T.h. Väven bredspacklades och taket
målades i grå kulörer. Då belysningen gjordes om blottades det tidigare limfärgade taket.

T.v. Skåpen på läktarens södra sida avlägsnades och ersattes av nya notskåp. T.h. Textilskåpet för
liggande förvaring flyttades från ett av rummen under läktaren till läktarens norra sida.

De äldre kyrkbänkarna på läktarens norra sida före respektive efter ommålning.

•

Orgel
Orgelfasaden tillhör en orgel från 1872 av E.A. Setterqvist medan orgelverket tillkom
1956.
Före renoveringen var orgeln målad i en grå ton med dragning åt blått med förgyllningar av slagmetall av skiftande kvalitet och utseende, dels på lister upptill på orgelfasaden, dels nertill på pilasterbaser. Det konstaterades att det inte var en originalfärgsättning.
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Orgelfasaden före respektive efter ommålning och omförgyllning.
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Det var nödvändigt att även befria orgeln från den dåliga lukten och rengöra orgelns
alla delar, först genom ozonbehandling, därefter genom att alla orgelpipor skulle tas ut
och rengöras från illaluktande damm. Som en förberedelse för detta arbete togs alla
luckor i orgelhuset loss. Det visade sig att de var både fastmålade och igenkittade. Det
blev därför nödvändigt att måla om orgelhuset.
1994 hade konservatorn gjort färgstegar på orgelfasadens framsida, som visade att
betydligt fler lister och hålkäl hade varit förgyllda tidigare. (Betr. ytterligare historik och
övriga färgspår, se Antikvariska iakttagelser Orgelns. 98.)
Eftersom den befintliga blågrå tonen färgmässigt stämde ganska illa med färgsättningen
i kyrkorummet i övrigt - bänkinredning, läktarbarriär, dörrar - kom vi efter ingående
diskussioner fram till att även orgelfasaden skulle målas om i en beige ton. De förgyllda
listerna omförgylldes och de lister och hålkäl, som enligt äldre foto och färgstegar
tidigare varit förgyllda, förgylldes nu åter. För förgyllningen användes slagmetall, dvs
bladmässing, vilken patinerades med shellack. Fyra urnor och en lyra längst upp omförgylldes inte, eftersom de förvarats på annan plats under arbetet . Ommålningen
utfördes av målerientreprenören medan konservatorn medverkade till att bryta färgen.
Sedan byggarbetena avslutats genomgick orgeln en grundlig rengöring och översyn av
orgelbyggare Tomas Svenske. Detta arbete innebar att alla pipor plockades ur orgeln och
orgelhuset och piporna rengjordes med dammsugare, försett med ett Hepa-filter. Bristfälliga elledningar byttes ut.

Förgyllningarna av bladmässing
var av skiftande kvalitet.

Av konservatorn framtagna färgstegar visade att betydligt fler lister
och hålkäl tidigare varit förgyllda.
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Orgeln före respektive efter ommålning och omförgyllning. Urnorna och lyran längst upp omförgylldes inte.
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•

Belysning / Ljuskronor
De befintliga mässingskronorna rengjordes endast av Fongs gelbgjuteri, eftersom de
hade renoverats av Fongs 1994. De befintliga kronlänkarna berördes inte, de hade också
åtgärdats 1994.
En stor mässingsljuskrona med ljusarmar i två våningar från 1915 återupphängdes i
kyrkan, denna gång framför orgelläktaren efter att ha påträffats nerpackad i en låda.
Denna krona renoverades nu av Fongs. Den förbereddes för elektrifiering. Före
renoveringen 1961-62 hängde den längst fram i koret.
För att få bättre belysning hängdes det nu mellan de befintliga mässingsljuskronorna
över bänkarna upp fyra nya mässingsarmaturer. I koret tillkom en stor ljusring. Nya
spotlightskenor med spotlights monterades ovanför skugglisten på ömse sidor i koret
samt nya spotlights på de befintliga skenorna på läktarens södra sida.

Upptill t.v.: En stor ljuskrona
från 1915 återupphängdes
framför läktaren. Före 1961-62
års renovering hängde den längst
fram í koret.
Upptill t.h.: Belysningen över
bänkarna kompletterades med
fyra nya mässingsarmaturer.

Nertill: I koret hängdes det upp
en ljusring.
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•

Textilier
Textilierna genomgick rengöring och konservering på Livrustkammaren för att den
dåliga lukten skulle elimineras. (Detta arbete är inte avslutat när denna rapport skrivs.)
Textilierna som inte ska användas ska ligga i skåpet på läktaren, de som ska användas
ska förvaras i de ombyggda korbänkarna eller hänga i sakristian.

•

Övriga föremål
Psalmnummertavlorna genomgick översyn av konservatorn, då bl.a. större sprickor i de
svarta bakgrunderna tonades in.
Bland de mindre föremålen i kyrkrummet kan nämnas att ambon och trappstegarna till
psalmnummertavlorna ommålades liksom bordsskivan till det äldre bordet i sakristian,
eftersom ytan där var skadad.
Före renoveringen förvarades en del äldre föremål på tredje våningen i tornet; predellan
/sockeln till altaruppsatsen, dopfunt från 1600-talet, balusterdockor till altarring, delar
av gravstenar m.m. De var tvungna att tas därifrån, eftersom detta utrymme skulle
användas för det nya värmesystemet. Den äldre altaruppsatsen var för stor för att bäras
ner så den står kvar. Övriga föremål förvaras tills vidare på andra platser. Gravstenarna
förvaras i källaren under gravkapellet.

Psalmnummertavlorna
genomgick översyn av
konservatorn.

De olika föremål, som
påträffades i samband med
saneringsarbetena i golvet
samt arkeologernas
dokumentation ut- och
invändigt, förvaras tills
vidare i källaren under
gravkapellet. Hit fördes
också delar av gravhällar,
som tidigare förvarades i
tornet.
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Övriga utrymmen
•

Vapenhus
Kasett-taket och läktartrapporna i vapenhuset, som tillkommit vid renoveringen 1915,
ommålades i en något annan grå kulör än tidigare. Den blåmålade glasfiberväven i
fyllningarna - från 1983? - bredspacklades och målades även de grå.

Det vävklädda och blåmålade kasett-taket i
vapenhuset spacklades och målades i grå kulörer.

•

Resten av tornet
På 2:a våningen i tornet hade på södra sidan av östväggen samt ungefär mitt på nordväggen lodräta spår knackats in i murverket för ledningsdragningen upp i tornet. Efter
putslagning ommålades detta utrymme, såväl väggar som inklädnaden till trappan. I
själva trapphuset utföres däremot inga åtgärder.
På 3:e och 4:e våningarna skedde betydande förändringar som en följd av installationen
av det nya värmesystemet. Som nämnts ovan förvarades före renoveringen en hel del
äldre föremål från kyrkan på 3:e våningen i tornet. De omplacerades nu i andra
utrymmen, utom en äldre altaruppsats, som var svår att bära ner.
En betydande del av utrustningen till det nya värmesystemet placerades på 3:e våningen
(Se vidare Värmesystem s. 73 f.)
I tornets östvägg på detta våningsplan finns en rund, djup konformad fönsternisch. I
denna var löst insatt ett runt fönster med bred båge av trä och kraftiga träspröjsar,
formade som en blomma med av smuts ogenomträngliga glasrutor. Nertill på fönstret
fanns ett plåtbleck för avrinning. Detta fönster måste ha varit kyrkans västfönster innan
tornet uppfördes.
Omedelbart bakom detta fönster visade det sig att det fanns ytterligare ett runt fönster,
men av ett annat utseende och med betydligt klenare dimensioner. Det hade en smal
ram och diagonalställda spröjsar samt vitkalkat glas. Trävirket var antigen omålat eller
så var färgen kraftigt avflagnad. Detta fönster var ordentligt fastsatt. Varför detta fönster
placerats här, bakom det andra fönstret, har inte fått sin förklaring.
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Den runda fönsteröppningen på 3:e våningen i tornet skulle användas i det nya
värmesystemet för att ventilera ut luften från kyrkan.
Upptill: Före arbetet. Mitten: Det yttre fönstret utlyft. Nertill: Fönstret med sina
spröjsar, formade som en blomma, och med ett plåtbleck nertill för avrinning.
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Denna fönsteröppning har nu använts för det nya värmesystemet för att evakuera ut
luften från kyrkan till värmeåtervinningsaggregatet i tornet. Det yttre fönstret ställdes åt
sidan medan det inre fönstret användes för att inne i kyrkorummet dölja det stora
ventilationsröret. Under arbetet visade det sig emellertid att det fanns en blindvägg
mellan tornets östvägg och kyrkorummets västvägg, varför detta fönster fick flyttas in i
kyrkorummet och monteras i blindväggen (se vidare Blindvägg i väster s. 42 f och
Antikvariska iakttagelser Blindvägg i väster s. 84 ff).
På en stor del av golvet på 3:e våningsplanet lades en plastmatta med uppvikt kant för
omhändertagande av spillvatten vid ev. läckage från värmeaggregaten. En betydande
del av utrymmet på detta våningsplan är nu fyllt av den omfattande utrustningen till det
nya värmesystemet.
På 4:e våningen i tornet byggdes ett utrymme för dragning av ventilationstrummor. Den
här befintliga branddörren till vinden flyttades ut.

Det visade sig att det
bakom fönstren fanns en
blindvägg. Här är det
inre fönstret flyttat och
monterat i blindväggen.

Ventilationsrör till
värmesystemet är
monterat i fönsteröppningen.
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Tornets 4:e våning
före renoveringen.

Tornets 4:e våning
efter renoveringen,
sedan ett utrymme
för ventilationssystemet byggts och
branddörren till
vinden flyttats ut.

Vinden med nya
ventilationsrör för
värmesystemet och
en ny gångbrygga.
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•

Vind
På vinden är nu stora isolerade rör dragna för att leda och fördela den uppvärmda
luften till dysorna i taket inne i kyrkorummet som en del av det nya värmesystemet.
För att kunna installera dessa rör byggdes landgångar på vinden. Installationsarbetet
ledde till att den befintliga isoleringen blev nertrampad, varför ny 7 cm tjock isolermatta
lades ovanpå den befintliga isoleringen.

•

Sakristia
I samband med de utvändiga ledningsarbetena ordnades nytt avlopp från sakristians
tvättställ med en ny stenkista några meter väster om sakristians västvägg. Ny ventilation
anordnades, vilken mynnar ut i den lilla träluckan ovanför ingångsdörren till sakristian
på norra sidan.
Förutom ozonbehandling av rummet skedde i övrigt rengöring och kalkning av väggar
och tak samt ommålning av fasta snickerier. Upphängningen av de kyrkliga textilierna i
det östra skåpet förbättrades med nya klädgalgar.

Sakristian efter renoveringen, där ytskikten målats lika befintligt.
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Tekniska installationer
Allmänt
Den största installationen av teknisk art gällde det nya värmesystemet. Även elektriska
installationer samt förbättring av ljus och ljus brukar beröras vid kyrkorenoveringar, så även
här i Asker.
•

Värmesystem
I kyrkan finns ett vattenburet värmesystem, som installerades 1961-62. Det var då oljeeldat men sedan 2007 finns ett bergvärmesystem.
Tidigare fanns järnkaminer, som var placerade ungefär mitt på vardera långsidorna. De
första kaminerna hade kanske installerats i samband med de reparationer, som företogs i
kyrkan kring 1874. Kaminerna förbättrades/förnyades sedan 1915 och 1935. (Se foton s.
11 och 12.)
Det vattenburna värmesystemet bestod dels av långa vattenradiatorer under bänkarna,
dels av vägghängda radiatorer i koret och i de olika sekundärutrymmena.

De befintliga radiatorerna
under bänkarna avlägsnades.

Som framhållits tidigare var det en viktig fråga för pastoratet att få ett effektivare värmesystem, när man ändå i samband med saneringen av golvet var tvungen att lyfta bort
radiatorerna under bänkarna. I koret och i övriga utrymmen behölls de dock.
Nu valdes ett annat värmesystem, ett luftburet och reglerat system, där varm luft tillförs
kyrkan via s.k. jetdysor i kyrkorumstaket. Värmekällan är fortfarande bergvärme. Den
varma luften distribueras in i kyrkorummet via de nya installationerna i tornet och på
vinden. Luften ventileras sedan ut ur kyrkorummet och tillbaka till värmesystemet
genom ett framflyttat runt fönster, där glasrutorna avlägsnats, i västväggen bakom
orgeln (se vidare Blindvägg i väster s. 42 och s. 84).
Frånsett den erforderliga grundvärmen i kyrkan är den bärande tanken med det nya
värmesystemet är att endast värma luften i kyrkan vid förrättning och på så sätt minimera uttorkningseffekten i bl.a. träföremål. Det innebär också att det sker fuktstyrning
vintertid. Fukthalten styrs till lämplig/möjlig nivå efter rådande klimatförhållanden
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inne och ute, cirka 45 % relativ luftfuktighet vintertid och högre sommartid. Då det inte
är någon förrättning i kyrkan ska rumstemperaturen vara inställd på ca 13-14 grader och
en relativ luftfuktighet på 45 %. Vid förrättningar höjs temperaturen till ca 20 grader
under 2 timmar. (För detaljerade upplysningar, se handlingar från ÅF-Infrastructure.)

Delar av den omfattande utrustningen till det nya luftburna, reglerade värmesystemet på 3:e våningen i tornet.

Den varma luften distribueras in i kyrkorummet via de isolerade rören på vinden.
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Den varma luften tillförs
kyrkan via s.k. jetdysor i
kyrkorumstaket som t.v.
på fotot. T.h. dekor, som
ska se ut som dysan.

Luften ventileras sedan ut ur
kyrkorummet och tillbaka
till värmesystemet genom
fönstret i västväggen bakom
orgeln, där glasrutorna
avlägsnats.
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•

Elektricitet
Vissa delar av elsystemet hade förnyats tidigare. Nu berördes elledningar, som erfordrades för de nya installationerna för värmesystemet, kök, manöverpulpet, ny belysning
osv liksom de elektriska ledningarna inne i orgeln. Vidare byttes elcentralen i vapenhuset ut mot en ny dito som uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter.
Fyra nya armaturer hängdes upp i kyrkorummet liksom väggarmaturer i samlingsrummet. En ny ljusring hängdes upp i koret.

•

Övriga installationer
Ny manöverpulpet installerades i en av de bakre bänkarna på norra sidan samt tillhörande fristående låda för högtalarförstärkare och CD-spelare på anslutande bänk. De
befintliga högtalarna behölls.

Ny manöverpulpet med tillhörande utrustning monterades
i en av de bakre bänkarna i norra bänkkvarteret.

Under renoveringen ägde 13 byggmöten rum i Församlingshemmet, här det sista 2017-02-15.
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ANTIKVARISKA IAKTTAGELSER
Allmänt
Här redogör jag för de olika iakttagelser av antikvarisk art, som jag gjorde under renoveringen, både ut- och invändigt. Det gäller spår efter den medeltida kyrkan, murverk och puts
ut- och invändigt, en oväntad blindvägg i väster, överputsade draperingsmålningar,
gravhällar samt äldre färgsättning på orgelfasaden.
•

Funderingar kring den medeltida kyrkan
Att det funnits en medeltida kyrka i Asker, som föregått den nuvarande kyrkobyggnaden, var välbekant före den nu företagna renoveringen. Att delar av norra väggen hör
till denna medeltida kyrka var också känt sedan kyrkans utvändiga fasadputs knackats
ner kring mitten av 1950-talet. Då konstaterade landsantikvarie Bertil Waldén att norra
långhusväggen var kvar från den medeltida kyrkan.

Den från puts nerknackade
nedersta delen av norra
väggen dokumenterades av
arkeolog Nina Balknäs. Då
kyrkan knackades ren från
puts i mitten av 1950-talet
bedömde landsantikvarie
Bertil Waldén att norra
långhusväggen var kvar
från den medeltida kyrkan.

Utvändigt kunde man också iaktta att en stor del av norra väggen har en snedhuggen
sockel, något man brukar förknippa med medeltida kyrkor. Sockeln sträckte sig dock
inte ända fram till kyrkans nordvästra hörn.
Även på delar av västgaveln finns en liknande sockel, från mötet mot tornet och ungefär
halvvägs på denna vägg. (Kyrkans nordvästra hörn har således ingen sockel.) Där
sockeln slutar syns i det oputsade murverket ovanför en tydlig lodrät skarv.

T.v. En stor del av norra väggen har en snedhuggen sockel, något man brukar förknippa med medeltida kyrkor.
T.h. Även delar av västra gaveln har en snedhuggen sockel. Väggen ovanför visar en relativt tydlig lodrät skarv.
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Invändigt kunde också några iakttagelser göras. På norra långhusväggen väster om
predikstolen gör taklisten och underliggande väggparti en utbuktning, som skvallrar om
att något har hänt här.
Även på väggarna kunde några iakttagelser göras. Genom att smutspartiklar i större
utsträckning avsätts på kalla ytor som stenar i ett murverk kan en murs utseende avslöjas genom graden av nersmutsning. Detta gällde även nu, före de nu aktuella arbetena. Detsamma gäller iakttagelser på ett foto från 1927, där väggarna är smutsiga. I
båda fallen kunde man iaktta att murverkets stenar är större väster om den utbuktande
taklisten och väggen ovan än vad de är öster därom. Det visar att det är frågan om olika
murverk.

Upptill: Att något hänt med norra väggen visar denna utbuktning väster om predikstolen.
Nertill: De nedsmutsade väggarna visar olika storlek på stenarna i norra väggens murverk
just vid denna utbuktning. Beskuret foto av Sam Lindskog från 1927. Örebro läns museum.
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De golvarbeten, som nu var nödvändiga att genomföra, gav ny information om kyrkans
äldre historia genom den arkeologiska undersökningen i form av schaktningsövervakning (se den arkeologiska rapporten av Nina Balknäs med bidrag av Johnny Rönngren.
Under golvet i Askers kyrka. Arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. RAÄ-nr Asker 212, Askersby 22:1. Askers socken, Örebro kommun, Närke.
Arkeologgruppen AB, rapport 2016-53).
Denna undersökning ledde till ny intressant kunskap om den medeltida kyrkan i Asker.
Det gjordes dock inte några regelrätta arkeologiska utgrävningar av de framkomna
lämningarna, eftersom uppdraget endast var att dokumentera det som kom fram i
samband borttagningen av de aktuella lagren under golvet. Detta innebär att en hel del
frågetecken kvarstår när det gäller den medeltida kyrkans exakta utbredning och
utseende.
Särskilt intressant är att arkeologerna inne i kyrkan fann en konstruktion, som de tolkade som lämningar efter en stavkyrka, dvs tidigmedeltida lämningar.
Mycket värdefullt är också att det invändigt under golvet inne i kyrkan kom fram murar
från den medeltida kyrkan, som enligt ett 14C-prov uppförts någon gång mellan 1150 och
1230. Det är murar från kyrkans syd- och västväggar som är belägna inne i det nuvarande kyrkorummet. Mellersta delen av den sydliga muren framträdde väldigt tydligt.
Det var en utåt mycket jämn mur, bestående av en enda rad med tuktade, relativt
kvaderhuggna kalkstenar, vilka låg i ett vitaktigt kalkbruk. För att vara en grundmur till
en kyrka var den dock påfallande klen. (För utförligare upplysningar, se den arkeologiska rapporten.)
I rapporten tolkar arkeologerna de framgrävda resultaten och redovisar dem på en
ritning, där de markerat tre utbyggnadsfaser för kyrkan. Dock kan man konstatera att de
iakttagelser rörande norra långhusmuren invändigt, som berörts ovan, inte överensstämmer exakt med de lämningar som finns i golvet. Norra väggens utvändiga sockel
däremot stämmer bättre, i varje fall dess utsträckning åt väster.

Ritning från arkeologernas rapport "Under golvet i Askers kyrka", av Nina Balknäs och Johnny
Rönngren, Arkeologgruppen AB, rapport 2016-53. Fas 1 tolkar de som en stavkyrka, Fas 2 som
en stenkyrka uppförd någon gång mellan åren 1150 och 1230 och Fas 3 som en utbyggnad av
kyrkan, möjligen i början av 1600-talet.
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Mera svårförklarlig är sockeln på västväggen, som enligt ritningen inte förefaller att
höra till den ursprungliga stenkyrkan. Murskarven på västväggen kan möjligen hänga
samman med förändringar, som gjordes i samband med att tornet uppfördes 1858. År
1855 anges nämligen bl.a. att kyrkans västra gavel måste rivas och att den var rämnad
(se Bilaga 1, Kronologiska händelselistor s. 116). I vilken utsträckning detta verkligen
genomfördes framgår inte.
De nya fynden och iakttagelserna har gett värdefull ny information om Askers
medeltida kyrka men flera frågor kvarstår.
•

Väggar och puts utvändigt
Vid de utvändiga putsarbetena knackades en del dålig puts ner och en del sprickor
höggs upp. Det var dock inte särskilt omfattande putsskador, varför det inte gjordes
några stora iakttagelser av kyrkans murverk eller äldre puts.
Det nedersta partiet på ca 0,5 - 0, 75 m runt hela kyrkan knackades dock ner helt och
hållet. Att muren såg annorlunda ut på norra sidan med det förmodat medeltida
murverket med snedhuggen sockel än på resten av kyrkan var väntat. Norra långsidans
sockel har berörts ovan.
På de frilagda nedre partierna på sydsidan var det ett förhållandevis jämnt kalkstensmurverk med rätt så tunna kalkstenar. På koret såg murverket lite ojämnare ut med
enstaka smärre tegelbitar. Här och var på de frilagda stenarna, inte minst på sydsidan,
syntes ett tunt skikt direkt på stenarna. Om det var en vit/ljus färg eller om det var en
grundning var svårt att avgöra.

De frilagda nedre
partierna på södra långsidan utgjordes av ett
förhållandevis jämnt
kalkstensmurverk med
rätt så tunna kalkstenar.

På södra långsidan väster om portalen hade putsentreprenören frilagt en lite större sten,
som hade ett tunt skikt med en gulröd kulör i ett par nyanser. Jag kunde inte avgöra om
det var en färg, en fällning av något slag eller en grundning. I varje fall rörde det sig inte
om något tjockt putspåslag.
På östra delen av södra långhusväggen syntes igenmurningen av den tidigare portalen i
koret med tegelmurverk upptill och betonggjutning nertill. Över sydöstra korfönstret
syntes tegel. På denna vägg föreföll det över huvud taget som om murverket var mera
lagat. Ja, på hela korpartiet såg murverket ojämnare ut.
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T.v. Här och var på de frilagda stenarna syntes ett tunt ljust skikt på stenarna. T.h. På södra långsidan
väster om portalen var en större sten frilagd, som hade ett tunt skikt i en gulröd kulör i ett par nyanser.

I övrigt iakttog jag inget anmärkningsvärt vad gäller bruk, puts eller färger på dessa
partier.
Det gjordes lite större upphuggningar på sakristians östra och västra väggar. Det syntes
tydligt att murverket var betydligt ojämnare här med större stenar omväxlande med
mindre. I en upphuggen spricka i västra sakristieväggen fanns ett relativt gult kalkbruk
under det befintliga gråa cementbruket. Bruket hade här totalt en tjocklek på minst ca 12 cm. Här fanns också små partier med en vitgul kulör, som drog åt samma håll som
själva bruket.

På de frilagda partierna på sakristian syntes att murverket var betydligt
ojämnare med större stenar omväxlande med mindre som här på östväggen.
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•

Tak, skugglist, väggar och puts invändigt
I taket höggs en hel del lodräta sprickor och lite större partier upp. Det konstaterades att
takputsen ligger på en lodrät vassmatta, som är fastsatt i undertaket med ståltråd med ca
15 cm mellan trådarna och handsmidd spik med 10-12 mm stora huvuden. Undertaket
utgörs av horisontella takbräder med en bredd av ca 27- 32 cm.
På flera ställen syntes att takputsen var lagad tidigare, där vassmattan var förstärkt med
hönsnät. Det syntes att bruket var annorlunda här. Generellt kan man säga att bruket
hade en tjocklek på ca 10-12 mm. På några ställen syntes en filtning, i några fall med ett
något gulare (smutsigare?) kalkskikt under.

Under takputsen fanns en vassmatta, vilken var fastsatt i undertaket med ståltråd och spik. På flera
ställen var putsen lagad och vassmattan förstärkt med hönsnät, vilket skymtar till höger på fotot.

I övergången mellan tak och väggar löper runt hela kyrkan en skugglist, som är murad
och putsad utom i nordvästra delen, där den är av trä. Denna list av trä sträcker sig över
hela orgelläktarens norra sida samt ytterligare 10 cm öster om läktarfronten här.
I taket över västra delen av norra orgelläktaren ser man några centimeter över skugglisten fem stycken "bulor". Förmodligen rör det sig om avkortade bjälkar av något slag,
som är överputsade. De är ca 15 x 17 cm stora, ja kanske ännu lite större. De skulle
kunna ha ett samband med den här befintliga skugglisten av trä. Teorier om vad det kan
det kan röra sig om, se nedan Blindvägg.
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Kyrkans skugglist var murad med undantag av partiet över norra delen av orgelläktaren och ytterligare
10 cm österut. Varför? Skarven mellan de två delarna syns i fotots mitt, där putsen är nerknackad.

I taket över skugglisten över norra delen av orgelläktaren syns fem överputsade "bulor",
här under omputsning. Förmodligen rör det sig om avkortade bjälkar av något slag.
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På väggarna höggs sprickor i puts och murverk upp, främst över fönstren, i övrigt nästan
ingenting. Beträffande iakttagelser över fönstren, se Draperingsmålningar nedan s. 92 ff.
Runt den igenmurade koringången på sydsidan fräste elektrikern ett ca 25 mm djupt
spår i putsen. I detta spår kunde man i den underliggande putsen ana ett mönster,
förmodligen rester av den målade dekor, som kyrkan erhöll 1915.
I detta urfrästa spår - liksom vid upphuggningarna över fönstren - ser man att det ligger
ett rejält putspåslag - tjocklek ca 1,2 - 2,5 cm - ovanpå en äldre puts. Den nuvarande
putsen är hård och har en homogen yta till skillnad från den underliggande putsen, som
såväl har en ojämnare stryktur som yta. Man har vid någon eller några av tidigare renoveringarna lagt på puts och jämnat till väggarna. Var det 1874, eller 1915, eller tidigare?

I ett urfräst spår för elledningar
runt den igenmurade koringången
såg man dels att det var ett rejält
putspåslag ovanpå en äldre puts,
dels rester av den dekor kyrkan
erhöll 1915.

•

Blindvägg i väster
Som nämnts tidigare påträffades oväntat en blindvägg baktill i kyrkan på övre delen av
västra väggen, på den del av väggen som går upp mot taket och som ligger över skugglisten på långsidorna.
För utrustningen till det nya värmesystemet skulle - som nämnts ovan under Resten av
tornet s. 68 - en på 3:e våningen i tornet befintlig rund fönsteröppning mot öster
användas för ventilation av kyrkorummet. På motsvarande sida inne i kyrkan fanns
ingen fönsteröppning men man räknade med att det skulle finnas en igenmurad
öppning här bakom putsen.
Det visade sig att det i stället mot kyrkorummet fanns en blindvägg. Den var en brädvägg, bestående av ca 10 cm breda liggande bräder av enklare virke, med ett avstånd
mellan dem på 1-2 cm. Dessa bräder var spikade på en regelstomme. På bräderna var i
sin tur en stående vassmatta spikad med ett putslager ovanpå.
67 centimeter innanför - dvs väster om - denna blindvägg finns kyrkans egentliga
västvägg. Här fanns motsvarande djupa, konformade fönsternisch som i tornet, med det
tidigare beskrivna runda fönstret med diagonalställda spröjsar och kalkade rutor (se
Resten av tornet s. 68). Denna kyrkans egentliga västvägg såg förhållandevis ojämn ut.
Det var svårt att komma åt för att studera detaljer utan iakttagelserna fick ske från
byggnadsställningen inne i kyrkan.
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När en öppning skulle
sågas upp i västväggen
bakom orgeln för att
utnyttja en fönsteröppning
för det nya värmesystemet
visade det sig att väggen
utgjordes av en blindvägg
med den riktiga västväggen
0,67 m bakom.

Blindväggen utgjordes av
en brädvägg, spikad på en
regelstomme. På utsidan
var väggen putsad på en
vassmatta.

Baksidan av blindväggen
och dess brädvägg, här
sedd från tornet genom
den aktuella fönsteröppningen. Fönstret är
framflyttat till blindväggen.

86
Det mest förvånande var färgsättningen i detta utrymme. Det var olika blå färger på de
olika partierna! Färgerna var svåra att bedöma, eftersom ytorna uppenbart var mycket
smutsiga. Ett resultat av rök från kyrkans järnkaminer?
Taket, alltså kyrkans innertak, hade en kraftigt blå färg, som såg förhållandevis blank ut.
Där färgen flagnat lyste vit kalkfärg genom. Västväggen - med fönstret - hade inte
samma "rena" blå kulör utan var mera dämpad, som om det var kimrök i färgen. Där
färgen flagnat fanns det även här vit kalkfärg under. Fönsternischens övre del var ljusare
blå medan nedre delen var gråare, dvs smutsigare.
I taket syntes på ömse sidor taklister, vilka inte överensstämmer med dagens taklister,
däremot med dem som finns på ett foto från 1914.
När man tittade ner i detta "blindutrymme" föreföll det som om det rakt ner avslutades
av en träkonstruktion medan det på sidorna föreföll vara ett stabilare material, även om
det låg plankor ovanför.

Mycket överraskande hade både väggar och tak i blindutrymmet
blå kulör, starkare i taket än på väggarna. T.v. blindväggens
baksida, upptill taket och t.h. kyrkans egentliga västvägg.
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T. v. kyrkans egentliga västvägg, upptill syns taket, t.h. blindväggens baksida och nertill blindutrymmets "golv".
Under den andra ribban i taket syns en taklist, som dock inte överensstämmer med kyrkans nuvarande taklister.
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Under flagnande blå färg i blindutrymmets tak synes vit färg. Väggen har inte samma kraftiga blå färg som taket.

Fönsternischen hade inte samma blå färg som väggen. Den föreföll snarast grå av smuts.
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Om man skärskådar den nuvarande innerväggen ovanför läktaren i väster lägger man
märke till att övre delen är slät medan nedre delen i nivå med orgelläktaren är ojämnare,
som en murad mur. När man går in på orgelläktaren passerar man genom en öppning,
där omgivande väggar är förvånansvärt tjocka med en svängd form kring öppningen
men där väggen ovanför bildar som ett tak. Det är sannolikt blindväggen man ser här.

"Golvet" i blindutrymmet,
fotograferat rakt uppifrån.

Väggpartiet över ingångsöppningen till läktaren bakom orgeln - från tornet
utgörs av blindutrymmet
Den släta horisontella ytan
torde utgöras av blindutrymmets "golv". Muren
mellan tornet och kyrkans
västvägg är förvånansvärt
tjock. Här är ännu inte
fönstret framflyttat.
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En synnerligen amatörmässig och absolut inte skalenlig principskiss över blindväggen; överst ett
tvärsnitt från norr, i mitten en planskiss och nederst en vy av västväggen över läktaren, sedd från öster.
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Varför denna blindvägg? När man tittar på fotot från 1914 ser man bakom orgeln att den
övre delen är ojämnare än den nedre. Mellan de två partierna - ungefär i höjd med
långsidornas skugglister - finns en kraftig list, betydligt kraftigare än omgivande skugglister. Den norra listen verkar dessutom sitta lite högre upp på västväggen än den södra.
Den övre delen av väggen förefaller vara belägen något lite längre bak än den nedre,
men kan det verkligen vara frågan om drygt 60 cm? Kan listen här ha fungerat som en
slags "hylla"?
Ytterligare frågetecken här i denna del av kyrkan är de "bulor" som man ser på norra
sidan i taket, strax ovanför skugglisten. Det måste vara avsågade bjälkar. Dessutom är
skugglisten av trä här och inte putsad som i resten av kyrkan, vilket nämnts ovan ( se
Tak, skugglist, väggar och puts invändigt s. 82).
Kan den annorlunda västväggen och dessa rester på norra sidan ha ett samband med
varandra? Kan det ha funnits en äldre läktare här, som vilat dels på "hyllan" på västväggen, dels på bjälkar, som nu är avsågade. Enligt uppgifter i en inventering från 1830
(se Bilaga 1, Kronologisk händelselista s. 106) hade man år 1796 sänkt läktaren, som då
"pryddes med" en orgel. Kan det vara så att man haft en högre upp belägen läktare, som
lämnat dessa spår i form av en "hylla" och avhuggna bjälkändar. Och att församlingen i
samband med de större reparationsarbetena, som företogs 1915, valde att göra västra
väggen prydligare?

På detta foto från 1914 syns att västväggen bakom orgeln är ojämn ovanför den kraftiga vägglisten, som har olika höjd
på ömse sidor om orgeln. De fem "bulorna" ovanför taklisten i norr syns tydligt. Beskuret foto, Sam Lindskog. ÖLM.

Detta förklarar emellertid inte varför kyrkans västra vägg nertill är så tjock. När blindväggen upptäcktes fick Annika Larsson från Tengbom en förklaring till varför det varit
så svårt för henne att få ritningarna att stämma i kyrkans västparti. Det är svårt att
okulärt få ett grepp om murarna i kyrkans västra del med dess olika prång och utrymmen under läktaren samt vapenhuset i det senare - 1858 - uppförda tornet. Någon detaljuppmätning av dessa delar fanns det inte möjlighet att göra. Arkeolog Nina Balknäs och
jag spekulerade kring denna tjocka mur i väster. Kan det ha funnits ett äldre torn här,
som på något sätt integrerats i kyrkans nuvarande västvägg?

92
Ett annat frågetecken är den blå färgen, som påträffades i blindutrymmet. Ett så kraftigt
blått tak var väldigt oväntat! Och att även väggarna varit blå, om än en än inte lika stark
färg, är också mycket förvånande. Denna färgsättning kan man inte utläsa från de
svartvita foton, som är tagna 1914 för renoveringen året efter, då uppenbarligen blindväggen kom till (se 11). Några spår efter dessa blå färger påträffades inte i taket eller på
väggarna i resten av kyrkan.
Sammanfattningsvis; blindväggen i väster skapar fler frågor än svar!
•

Draperingsmålningar
Som framkommit tidigare på s. 44 undersökte jag de upphuggna sprickor, som putsentreprenören gjort över fönstren för att se om det fanns spår efter den blå färgen från
blindutrymmet. Då hittade jag blå färg, fast med en helt annan klarare blå kulör, över
det sydöstra korfönstret. Murentreprenören hade också hittat putsbitar med denna blå
färg vid en äldre lagning på sydväggen, alldeles i framkant av läktarunderbyggnaden
invid det västligaste fönstret.
Då det stod klart att det rörde om en draperingsmålning liknande den som finns runt
predikstolen knackade konservator Madeleine Villanyi från Närke Konservatorn AB
fram större partier på ca 0,5 -1 m2 såväl över sydöstra korfönstret som det östligaste
fönstret på sydväggen. Då det på båda ställena kom fram en målning, bestående av en
omknuten "tygbit" med virvlande rep med en frans nertill, fortsatte konservatorn att
undersöka områdena kring de övriga fönstren. Rester fanns vid alla fönstren på
sydsidan.
Däremot påträffades det inte alls några spår på norra sidan, bara tegel. Rimligen borde
det ha funnits draperingsmålningar även på den här sidan men putsen var kanske
nerknackad på de partier som undersöktes.
Då det visade sig att draperingsmålningen runt andra fönstret från öster på södra sidan
var i så gott skick frilades den i sin helhet. Man ser här att omgivande puts är relativt
grovkornig i strukturen och ytan lite ojämn. Den har också en mera gulvit kulör än
dagens puts. Det befintliga putskiktet i kyrkorummet har däremot en slät yta och en
tjocklek av ca 1 - 1,5 cm över den äldre putsen. Vid någon av de renoveringar som sedan
företagits i kyrkan har man således jämnat till väggarna.
Draperingsmålningen är likartad den vid renoveringen 1961-62 framtagna draperingsmålningen runt predikstolen, vilken är hårdare retuscherad.
Man kan gissa att draperingsmålningarna tillkommit efter det att den brunna kyrkan
återuppbyggts efter branden och stod klar 1768.
När kalkades/putsades de sedan över? Det har vi inga upplysningar om men det har
företagits olika reparationer och renoveringar i kyrkan (se Bilaga 1, Kronologiska
händelselistor). År 1796 förstorades fönstren, ".. en betydlig reparation genom fönstrens
upphuggning". År 1824 inköptes Gotlandskalk för att kyrkan skulle vitlimmas invändigt. År 1826 gjordes åter förändringar; nya bänkar, gravar fylldes, nytt golv av täljsten
och ny altaruppsats. Åtgärdades väggarna även då, även om det inte står uttryckligen?
År 1837 är det beslut om vitlimning igen men om det är ut- eller invändigt framgår inte.
År 1853 är det åter beslut om invändig vitmening. Större åtgärder vidtogs också kring
1874 och 1915.
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Den först påträffade frilagda draperingsmålningen, över sydöstra korfönstret.

Den frilagda draperingsmålningen över det intilliggande fönstret, dvs första fönstret från öster på södra långsidan.
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Upptill: Det första frilagda partiet av draperingsmålningen på andra fönstret från öster på södra långsidan
med upphuggen spricka. Nertill: Under pågående konserverings- och retuscheringsarbete av hela den frilagda
draperingsmålningen. Man kan ana den upphuggna men nu igenfyllda sprickan upptill i fönsternischen.
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Draperingsmålningarna sträcker sig förvånansvärt nog inte ända ner till fönsternischens
underkant utan slutar ett stycke upp på sidorna. Är det ett resultat efter "fönstrens upphuggning" 1796? Innebär detta att fönsteröppningarna förstorades nertill? Det skulle i så
fall vara förvånansvärt kort tid efter kyrkans återuppbyggnad, efter knappt 30 år. Har
man putsat/kalkat över målningarna redan då? Eller har man förstorat fönsteröppningarna men ändå behållit draperingsmålningarna? Vi vet inte, och det har inte funnits
möjlighet att forska vidare i frågan.
•

Gravhällar
När textilskåpet togs bort i det som nu är kök låg intill norra ytterväggen en äldre gravhäll i kyrkans längdriktning. Den är mycket sliten och sargad. I mitten finns en rund yta,
omgiven av en krans, där det kanske skulle kunna dölja sig en vapensköld men i så fall
sargad. På ömse sidor därom finns två avlånga plattor, där man i den nedre kan läsa
HÄRUNDER. I hörnen finns fyra rundlar, där en av de övre är en blomma och en av de
nedre kan vara ett timglas. Man kunde se årtalet 1698 på ömse sidor om kransen i
mitten. Gravhällen är nu täckt av ny golvbeläggning med skivor och linoleummatta.

Under textilskåpet i det rum som nu är kök låg en hårt sliten gravhäll intill norra väggen.

96

Detaljer av denna gravhäll, som nu ligger dold under golvmattorna i
köket. På stenen kan man läsa årtalet 1698.
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bakre delen av mittgången ser man, när gångmattan är borttagen, på norra sidan i
gången en del av en gravhäll, som är mycket sliten. Man ser två rundlar i hörnen och
delar av ett runt mittparti, i vilket det finns en pistol och ett kort svärd (jag reserverar
mig för benämningen av dessa vapen). Motsvarande parti på södra sidan av gången
utgörs bara av en stor slät häll (kan det vara baksidan av en häll?).

I västra delen av mittgången ligger två delar av en gravhäll, den vänstra med
en pistol och ett svärd, den högra helt slät. De döljs nu av kyrkans gångmatta.

Alltid synliga i kyrkan är tre utförligt dekorerade gravhällar i främre delen av kyrkan,
en i korgolvet och två på golvet nedanför framför bänkskärmarna.
Det kan här nämnas att det under saneringsarbetet av golvet kom fram fyra gravar från
1700-talet längst fram, dvs längst åt öster, under det norra bänkkvarteret. De var inramade med tegel och kalksten. Vid anläggande av en av gravarna hade en gravhäll från
1677, tillhörig Jon Bengts(son?) Aschen Bom, huggits sönder. Gravarna i kyrkan fylldes
igen 1826. De undersöktes inte nu. Även vid de utvändiga schaktningsarbetena
påträffades delar av gravhällar. (Se vidare den separata arkeologiska rapporten.)

Vid saneringsarbetet av golvet påträffades en sönderslagen
gravhäll från 1677, tillhörig Jon Bengts(son?) Aschen Bom.
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Det har således funnits flera gravar och gravhällar i kyrkan. Vid 1961-62 års renovering
påträffades under en ornerad gravhäll "vid avsatsen till koret" en gravkammare.
I vilken utsträckning gravarna och gravhällarna tillkommit i den mindre medeltida
kyrkan eller i den nya kyrkan från 1739-41/1764-68 har inte detaljstuderats. Generellt
blev det i slutet av 1700-talet av hygieniska skäl förbjudet att begrava folk inne i
kyrkorna.
•

Orgeln
Före renoveringen hade orgeln en grå ton med dragning åt blått med en del lister och
palmetter upptill och pilasterbaser nertill förgyllda.
Som nämnts tidigare är orgeln byggd 1872, av E.A. Setterqvist, Örebro. På ett foto från
1914 ser man att fler lister var förgyllda som lister, kannelyrer o.dyl. (se foto s. ??). Vid
1915 års renovering skedde ommålning av orgeln. 1956 tillkom det nuvarande orgelverket av Hammarbergs Orgelbyggeri i Göteborg. I det material jag haft tillgång till från
1961-62 års renovering står inget om orgeln.

På detta foto från 1914 ser man att betydligt fler lister och hålkäl då
var förgyllda. Beskuret foto av Sam Lindskog. Örebro läns museum.

Vid den begränsade invändiga renoveringen 1994 gjorde konservator Gabor Pasztor
flera färgstegar, där det framgick att betydligt mer av listverket varit förgyllt. Det fanns
en ljusare pärlgrå färg under den befintliga grå färgen med dragning åt blått, ljusare
nertill och något mörkare upptill. Någon ommålning skedde inte vid detta tillfälle.
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Vid den begränsade invändiga renoveringen 1994 gjorde konservator Gabor Pasztor flera färgstegar,
där det framgick att betydligt mer av listverket varit förgyllt. Det fanns också en ljusare pärlgrå färg
under den befintliga grå färgen med dragning åt blått, ljusare nertill och något mörkare upptill.
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Då nu orgelns luckor på orgelhuset var tvungna att lösgöras - de var fastmålade - inför
rengöringen av orgelpiporna innebar det att det var nödvändigt att skrapa och måla om
orgelhusets sidor. Därvid kunde följande färger iakttas på orgelhuset sidor och baksida
(där 1/anger befintlig färg, 2/ lagret under osv).
-

-

1/ grå ton med dragning åt blått
2/ gul färg (känns främmande, en grundfärg?)
3/ smutsbeige färg med dragning åt grönt, ser nästan strålaserad ut

Här iakttogs således inte den underliggande pärlgrå färgen, som synts på färgstegarna
på framsidan. Betyder detta att orgelns färgsättning tillkom 1915? Eller i samband med
det nya orgelverket 1956? Eller 1961-62, även om det inte påträffats några uppgifter om
det? I så fall valdes en färg, som markant avvek från den övriga färgsättningen i kyrkan?

Då orgelns luckor lösgjordes för att orgeln skulle rengöras framträdde tidigare dolda partier av luckorna.
Under den befintliga färgen fanns först en gul färg, därunder en smutsbeige färg med dragning åt grönt.
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Efter renoveringen, maj 2017.
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BILAGA 1

Askers kyrka

Kronologiska händelselistor,
1 och 2
Arbetsmaterial sammanställt med anledning
av kyrkans renovering 2016-17

Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult,
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Kronologisk händelselista Askers kyrka nr 1
De kronologiska händelselistor, som här presenteras, får närmast betraktas som ett arbetsmaterial inför renoveringen av Askers kyrka 2016-17. Stommen i händelselista nr 1 är
hämtad ur:
Kulturmiljövårdens bebyggelseregister. Inventering av kyrkor, Örebro kommun, Örebro län,
Strängnäs stift, 2003, kompletterat 2008 av Örebro läns museum. Utarbetad av Anneli Borg,
Lotta Eriksson, Charlott Torgén, textkomplettering Estrid Esbjörnson 2008. Grunden till
denna händelselista är i sin tur hämtad ur boken Kyrkor i Örebro län från 2000, som
skrivits av undertecknad Esbjörnson.
Inför renoveringen av kyrkan 2016-2017 har undertecknad dels tagit del av tjänstehandlingar, en inventering från 1830, tidningsklipp o.dyl. på Antikvariskt Topografiska
arkivet (ATA) på Riksantikvarieämbetet i Stockholm (vilka scannats och mailats till
mig), dels liknande ärendehandlingar och klipp i topografiska arkivet på Örebro läns
museum (ÖLM). Jag har också tagit del av fotografier från båda dessa arkiv. Jag har då
byggt på / kompletterat den ursprungliga "händelselistan". Det är därför en del
upprepningar och återkommande uppgifter i texten.
Vidare har jag fått ta del av material, som en dokumentationsgrupp i Asker arbetade
med på 1990-talet. Det gäller händelser i kyrkan mellan 1730-talet och 1870-talet. Detta
redovisas i en egen kronologisk händelselista i slutet av denna förteckning. Man får läsa
de två listorna parallellt.
OBS! Att man beslutat att en åtgärd ska genomföras eller att man fått tillstånd till det är
inte lika med att åtgärden verkligen genomförts, antingen över huvud taget eller när det
verkligen har skett.
Förklaring till förkortningarna nedan:
ATA = Antikvariskt Topografiska Arkivet på Riksantikvarieämbetet (Raä)
ÖLM = Örebro läns museums topografiska arkiv och tjänstearkiv
Förklaring till litteraturhänvisningarna nedan:
Esbjörnson
Esbjörnson, Estrid, Kyrkor i Örebro län. 2000
Danielsson
Danielsson, Ingeborg, Askers kyrka. Till hembygden. 1963.
Johansson
Johansson, Vitalis, Glimtar ur Askers skolhistoria. 1956.
Saxon
Saxon, J L, Närkes kyrkor i ord och bild. 1928
Wiktorsson
Wiktorsson, Per Axel, Vad våra äldsta urkunder berättar om
Asker. Från bergslag och bondebygd. 1981.
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År
1352

Händelse

Källa

Äldsta uppgift om Askers kyrka, då kyrkoherden Petrus Pauli begravdes
alldeles vid ingången till medeltidskyrkans kor.
(Felaktig uppgift: Församlingens äldste kände kyrkoherde Jakob av Askir
skänker pengar till sin gravsten1305.)

Wiktorsson

Medeltidskyrkan tycks ha om- och tillbyggts.

Johansson 1956.

Den medeltida kyrkan om- eller tillbyggdes. Delar av den medeltida
kyrkan kan ingå i den norra väggens murverk.

Esbjörnson 2000

Den gamla kyrkan hade blivit ombyggd "nyss före året 1743 ... ".

Inventering 1830. ATA.

1742

Altartavlan, föreställande Nattvarden skänktes till kyrkan av baron
Gustaf Rålamb och hans hustru Hedvig Douglas, Bystad säteri. Konstnär:
hovmålare G.E. Schröder, Stockholm.

Esbjörnson 2000

1764

Både kyrkan och klockstapeln brann efter ett åsknedslag 21 juli.

Esbjörnson 2000.

Det finns brända takstolar på långhusvinden.

ÖLM

Kyrkan fick sin nuvarande nyklassicistiska utformning med rektangulärt
långhus och tresidigt avslutat korparti.

Esbjörnson 2000

"... åter tillfullo iståndsatt 1768.."

Inventering 1830. ATA

1764-68

Grönmarmorerad predikstol med rokokoformer torde vara samtida med
kyrkan. Nås via sakristia.

Esbjörnson 2000

1796

Fönstren förstorades."... en betydlig reparation genom fönstrens
upphuggning och läktarens sänkning samt pryddes då med ännu
varande orgelverk af sjutton stämmor ......"

Inventering 1830. ATA

Kyrkan fick sin första orgel. Orgelbyggare Pehr Schörlin, Linköping.
OBS! Det var nog inte den första orgeln utan en ny orgel.

Esbjörnson 2000
Saxon

Alla ornamenten till orgeln samt all förgyllning utfördes av professor
Pehr Ljung, Stockholm.

Saxon

Ny altaruppsats i nyklassicistisk stil. Altartavlan från 1742
inkorporerades.

Esbjörnson 2000

Altartavlan vilade på en "fot", där det fanns bibeltexter liksom
"gifvarnas vapen, det Rålambska och Douglska". (Denna fot liksom uret
togs bort 1962.)

Inventering 1830. ATA

... ytterligare förbättring, då nya bänkar inrättades, grafvarna fylldes,
nytt golf av släthuggen tälgsten inlades, altaret omgafs med en ny disk
och en smakfull dekoration af marmorerade colonner, i hvilken ett
slagur blef ofvantill infattat."

Inventering 1830. ATA

Omkr.
1618
1739-41

1764-68

1826

(Nerikes Tidningen.
16/12 1915. ATA.
Denna uppgift finns på
flera håll.)
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1830

Det fanns då ett murat altare, på vilket det stod 2 gipshuvuden.

Inventering 1830. ATA

Då fanns i kyrkan: "Trenne dopfuntar; en af träd, en af huggen tälgsten,
en af släthuggen sandsten med stor (oläsligt)".
1858

Tornet tillfogades och klockstapeln revs. Ark. C. Lundmark, Örebro.

Esbjörnson 2000

Församlingen hade länge fonderat medel för ett torn.

ÖLM

1858

Överintendentsämbetets ritningar, K. Lundmark byggmästare.

Nerikes Tidningen.
16/12 1915. ATA.

1872

Ny orgel. E.A. Setterqvist, Örebro.

Esbjörnson 2000

Ca 1874

Under prosten Karl Wilhelm Hedströms tid (1874-1901) utfördes en
större reparation; nytt golv, nya bänkar, altaruppsats och predikstol
ommålades och förgylldes.

Nerikes Tidningen.
16/12 1915. ATA

1874

Olika protokoll ang. inre reparation av kyrkan. Kostnaderna för målning
och förgyllning överskreds.

Kyrkorådsprotokoll

1876

Glas ur kyrkfönster / gamla kyrkfönster skulle säljas.

Kyrkorådsprotokoll

1901

Repration av orgeln.

Nerikes Tidningen.
16/12 1915. ATA

1915

Putsen på tornet och västgaveln togs bort. Klassicerande omfattning vid
den södra portalen tillkom. Invändigt fick kyrkorummet målade
dekorlister utmed taklisten och kring fönstren, målning av inredning
m.m. Redan tidigare hade den slutna bänkinredningen bytts ut mot
öppna bänkar av bönhustyp. Ark. Karl Nissen och I. Wennerlund

Esbjörnson 2000

1915

Ut- och invändig reparation av kyrkan från mars 1915, invigning 4:e
advent 1915. Första förlag invändig målning 1908, därefter omarbetat,
beslut 1913. Ark. Karl Nissen och Ivan Wennerlund. A. Berg i
Odensbacken o J Wennerlund i Led fick anbudet. Målare L.J. Bergqvist,
Örebro, murare K. Andersson, Himmer, träarbetet Odensbackens
snickerifabrik. Rengöring orgeln Setterquist & Son, Örebro. Hela
kostnaden 16.500.

Nerikes Tidningen.
16/12 1915. ATA.

Följande utfördes utv.: nytt spåntak norra långsidan, borttagning av
putsen på tornet och V gaveln ("rappningen" hade upprepade gånger
lagats partiellt), ny portaler och dörrar på kyrkans sydsida (nya
innanfönster av trä kunde inte verkställas). Inv.: inre dekorering,
panelning av vapenhuset, nya trappuppgångar till läktaren, dubbla
dörrar vid ingången under läktaren, panelning av taket under
orgelläktaren, omläggning av läktargolvet, överklädnad av kaminen med
plåt från Brevens bruk, lackning och fernissning av bänkar.

Granskningsblankett
Kgl Öfverintendentsämbetet 1914.

Ommålning av predikstol, orgel och altarskrank. Nedtagning av
predikstolen för trävirket var dåligt. Renovering av altartavlan av
Nationalmuseums "förfarne" konservator C.W. Jaensson, som
konstaterade att det inte var en tavla av Pehr Hörberg utan av G.E.
Schröder. Daterad 1742. Samma motiv "Nattvarden" finns bl.a. Tyska
kyrkan i Sthm, Ulriksdals slottskapell och Nyköpings Nikolaikyrka.

Örebro Dagblad 20/12
1915. ATA.

Skrivelse från fs till
Öfverintendentsämbetet 20/9 1914
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På kyrkvinden påträffades flera äldre föremål, bl.a. tre lampetter med
ljusarmar (en daterad 1683). Flera skänkte föremål, bl.a. en stor
ljuskrona av Gripenstedt på Bysta, tillverkad av Markus Ax´ ljusverkstad i
Gävle, mindre ljuskronor i koret, sju trearmade lampetter, två tyska (?)
medeltida skulpturer, antependium m.m.
Det höggs 1915 upp nischer på ömse sidor om altaruppsatsen, där
medeltida skulpturer, "skänkta av fru Emma Lagergren, förut på
Hammar" är placerade. "Figurerna har enligt tradition förts till Sverige
från Tyskland av en i Askers socken bosatt svensk officer, vilken deltagit
i kriget mot Napoleon 1813-14."

Saxon

1917

Fick tillstånd att ta bort putsen på kyrkans ytterväggar och fogstryka i
stället. (Utfördes inte.)

Örebro Dagblad 26/4
1917. ATA.

1928

Ett kapell uppfördes på kyrkogården. Donerat av nämndeman Elov
Pettersson.

Esbjörnson 2000.

1928

Beskrivning: altartavlan och predikstolen i grå marmor. På predikstolen
finns Gripenstedtska vapnet. (EE kommentar 2016-02-16. Det är inte
det Gripenstedtska vapnet utan Tott, Douglas och Rålamb?)

Saxon 1928

Saxon
Läktarskranket är i vitt och guld.
I sakristian fanns 2 gipshuvuden.
1931

Tillstånd att ta bort den trasiga zinkplåten på tornspiran och omtäcka
tornet med kopparplåt.

ATA

Det står 1931 på takstolen.

ÖLM

1935

Dekormåleriet avlägsnades, nya glasmålningar i de två korfönstren.
Konstnär Yngve Lundström.

Esbjörnson 2000

1935

Yttrande av landsantikvarien efter besiktning. Församlingen vet inte
riktigt vad de vill göra. Interiören svårt nerrökt och i behov av
uppsnyggning. Den nuvarande målningen i olika brytningar av vitt,
schablonmålade bårder av "sekunda utförande" kring fönsteröppningarna och utmed taklisten. Bänkarna är brunbetsade.
Altaruppsats och predikstol i grön marmorering, läktarbröstningen
beige med förgyllda ramlister. Förslag: rengöring och ommålning,
avlägsnande av schablonmålningarna, inmurande av rökgångsrören från
kaminerna. Ev. gråmålning av bänkarna.

ÖLM

Landsantikvarien avstyrker önskemål om att putsen avlägsnas från
ytterväggarna.
1935

Ommålning av väggar och tak efter rengöring och vattrivning. Nya ugnar
i stället för att laga de gamla. Kantor o fru Jansson skänkte ett
korfönster, medel ur Kapellfonden bekostade det andra. Artisten Yngve
Lundström skulle omarbeta sitt förslag lite, det var alltför romanskt.
RAÄ tveksam till målade korfönster för att dämpa dagern. Risk för att de
i alltför hög grad skulle dra uppmärksamheten från altaruppställningen.
Skulle ha föredragit antikglas.

ATA

1944

Installation av el och belysning.

ÖLM
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1948,
1949

Förslag till renovering av sakristian 1948, tillstånd 1949. Ark. K. M.
Westerberg, Sthm. Uppbrytning av golv, ett rel. nylagt golv av
furuplankor, borttagning av golvbjälklag, antagligen rötskadat. Över
golvet läggs grus, sedan 7 cm betong, isolering 2 ggr strykning med
asfalttjära. Nytt golv av hårdbränt tegel i kalkbruk med tillsats av
cement. Lagning tegelmurverk i trappa och källare. Borttagning av spis
på norra väggen. Lagning av väggar och tak, kalkfärgning. Justering av
fönster till kopplat. Omläggning yttre solbänk. Metallfernissa på
fönstergaller och sakristie- och predikstolsdörrar. Tunt skåp vid
predikstolstrappa behålls. Nya skåp längs nordväggen. Snickerier målas
pärlgrå/grå.

ATA

1950

Från Raä:s sida möter det inget hinder att man i kyrkan sätter upp den
på ÖLM deponerade ljuskronan av järn

ÖLM

1955

Församlingen hade låtit knacka ner putsen. Förslag av ark. K.M
Westerberg att låta fasaderna stå oputsade, bara fogstrykas. Fönsteroch dörromfattningar skulle behållas putsade, målas i ljust gråvit
kalkfärg (kalk bruten med grön umbra). Landsantikvarie Bertil Waldén
negativ. Murarna utgjordes delvis av kalksten i välhuggna kvadrar, med
all säkerhet från medeltidskyrkan, varav norra långhusväggen alltjämt
till större delen kvarstår. Mycket kompletteringar i murverket = ej
snyggt. 1700-talsmurverket aldrig varit avsett att stå oputsat. Avstyrker.
Får ej tillstånd av Raä och Byggnadsstyrelsen. Dessa myndigheter vill att
även tornet ska putsas, i varje fall långhusets västvägg. Till slut putsning
kalkcementbruk av långhusets väggar.

ATA
ÖLM

(Diskussionerna måste ha pågått en tid, eftersom det finns foton på de
renknackade fasaderna, utan byggnadsställningar.)
1955

Förslag av ark. K.M. Westerberg att klä ytterportarna utvändigt med
koppar. Får tillstånd till det.

ATA

1956

Nytt orgelverk 33 stämmor. Hammarbergs Orgelbyggeri AB, Göteborg.

ÖLM

1961- 62

Invändig renovering. Sydportalen vid koret sattes igen. Ny sluten
bänkinredning, ny altarring Den övermålade draperingen vid
predikstolen togs fram. Den äldre färgsättningen på altaruppsats och
predikstol återställdes. Valvets mittparti gavs en blå ton och
glasmålningarna i koret flyttades till kyrkans långsidor. Kaminerna togs
bort och ersattes av ett nytt vattenburet värmesystem. Ark. Claes
Laurent, Stockholm. Förlag till värme-, vatten- och sanitetsinstallationer
utarbetades av LBF konsulterande ingenjörer och arkitekter.
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ATA

Helt ny dörröppning togs upp till sakristian, som tidigare inte haft någon
ingång utifrån.

ÖLM

(arbetet
startade
21/9 1961,
kyrkan
återinvigdes 5/12
1962)

Omhängning ljuskronor (mitten lämnades fri).
Vägguret upptill på altaruppsatsen togs bort (liksom underredet till
altaruppsatsen).
Danielsson 1963.
Toalett och förråd inreddes längst bak i kyrkan under läktaren
1961, 1/3

Förslag till restaurering av Askers kyrka, utarbetat av arkitekt Claes
Laurent. Byte av värmesystem med kaminer till vattenburen värme i
bänkarna. Nytt trägolv under bänkarna i samma bredd och tjocklek som
tidigare. Byte av bänkar. Minskning av antalet bänkar, både framtill och

ATA, text och ritningar
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baktill. Det frilagda golvet framtill utbytes mot kalkstensgolv, detta
golvparti sänks i nivå med kyrkans nivå i örigt. Baktill förråd och
städutrymme på det frilagda golvutrymmet. Dörr flyttas. Kalkstensgolv
kompletteras. Borttagning och igenmurning av dörröppning i koret. ,
iordningställande av dopplats innanför. Korbänkar med bef. trägolv
under. Ny sluten altarring med flyttbart mittparti. Borttagning av det
förhöjda trägolvet innanför. "Altarfonden" behålles oförändrad. Nytt
altare; olika alternativ. Nischer i koret muras igen. I sakristian piscina
och antependieskåp. Alla vägg- och takytor renborstas, lagas, tvättas
och kalkfärgas. All träinredning målas. Altarfond och predikstol omses
av konservator. 2 nya malmkronor införskaffas, hänges över bänkarna
liksom de 4 andra. På läktaren 2 små malmkronor.
Värmeisolerat takbjälklag i tornet mellan plan 1 och 2, inklädnad av
trappan där. Isolering med mineralullsmattor på vinden.
Ny ytterdörr i väster med samma utformning. Höjning av marken
framför västentrén, 2 stödmurar av granit, ändring/ny trappa av granit.
1961

Inför den förestående renoveringen utväxlades flera skrivelser mellan
församlingen och myndigheterna, med olika diskussioner:
Behandlingen av tornet, där landsantikvarien och Raä vill att
tegelpartierna ska avfärgas i kalkstenens färg. I första hand vill Raä dock
att hela tornet putsas.

ATA

Västportalen, diskussion om dörrarna ska bytas eller inte.
Utrymmen avskiljs under läktaren, inga invändningar.
Bänkarnas utformning, lite diskussioner. Landsantikvarien tycker inte att
de befintliga bänkarna egentligen var "fula", Raä förordar en sluten
bänkinredning.
Den medeltida, defekta cuppan till dopfunten. Förs. vill sätta den i stånd
med ny fot, Raä och landsantikvarien i stället vill att förs. ska iståndsätta
sin 1600-talsdopfunt, som bättre passar i detta 1700-talspräglade
kyrkorum.
Raä vill att landsantikvarien ska försöka påverka församlingen att
renovera ett illa medfaret epitafium i stället.
Ett foto av den trasiga cuppan visar att den gravhäll, som nu ligger i
långhusgolvet åt söder, då stod lutad mot en vägg.
Arkitekten lät göra en modell av kyrkan.

NA-NT 12/4 1961.
ÖLM.
ATA
ÖLM

1962

Under arbetet med golvet i kyrkan - "man skulle höja golvet i kyrkan till
samma höjd som koret" - påträffades "vid avsatsen till koret en ornerad
gravhäll och under densamma skymtade en gravkammare med något
välvd vägg av tegel, på vilken hällen vilade. " Hällen låg tydligen under
golvhällar. Av foton att döma är det den gravhäll, som nu ligger i
korgolvet.

1962

Sv/v foton på predikstolen före och efter konservatorn Gösta
Lindströms insatser, före och efter draperingsmålningens framtagande
samt altaruppsatsen och läktarbröstningen efter arbetet.

ATA

Kyrkan tycks ha haft draperingsmålningar längs väggarna men det var
svårt att bilda sig någon uppfattning om dem.

NA-NT 6/9 1962. ÖLM.
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Takets mittpari har målats i en ljus ultramarin nyans, tunnvalven en
varm vit färgton., väggarna blir helt vita.
Hela golvet har lagts om. Mittgången som är av kalksten har
kompletterats med nya plattor från Askers egen brytning vid Skärsäter.
Trägolvet under bänkarna har betsats i mörk färg samt plastbehandlats
för att stoppa mot förslitning.
Under korgolvet påträffades en gravhäll. Gravkammarens väggar
murades upp och höjdes så att gravhällen kom i jämnhöjd med golvet.
Ny yttertrappa av granit vid huvudentrén. Höjning av marken här
framför entré och en mur som omgärdar planen framför entrén.
Läktarbröstet har helt gjorts om och fått nya speglar, som harmonierar
med väggfärgerna.
Man har satt in en ny vägg bakom altaret. Därvid har man rätat upp hela
altaruppställningen, som tidigare stod snett. Själva altarbordet är nytt
och altartavlan "Nattvarden har renoverats. Dess ram har omförgyllts .

NA-NT 5/12 1962.

Isolering av kyrkvinden med stenullsmatta och stenullsfilt. I tornet har
lagts in nya bjälkar. Man har inrett tornrummet utanför läktaren,
isolerat mot torntrappan.
Huvudentreprenör KG Andersson, Kilsmo.
1962

Dödsolycka under arbetet; en målare ramlade ner för att en planka i
ställningen gav vika när man målade taket.

Örebro-Kuriren 19/1
1962. ÖLM.

1973

Ansökan om att sätta upp ledstänger vid västentrén

ÖLM

1983

Läktarunderbyggnad tillkom med wc, kapprum, textilförvaring samt
väntrum. Ark. Jerk Alton, Kumla.

Esbjörnson 2000

1991

Handikappanpassning av huvudingången i väster.

ÖLM

1994

Förslag för renovering av orgeln upprättat av Hammarbergs
Orgelbyggeri AB.

ÖLM

1994
(april oktober)

Mindre restaurering, ut- och invändigt.
Utvändigt: Omfogning av tornets och västgavelns fogar (luftkalkbruk),
lagning av omfattningar (kalkbruk, KC-färg), äldre gråblå kulör på
takfotsgesimsen återställdes (kalkfärg våt). Lagning av sprickor på
långhuset i sydöst. Lagning av putsskador i nederkanter med
pigmenterat bruk, som inte stämde i färg. Avsikten var att fasaderna i
sin helhet senare skulle avfärgas helt (ej utfört jan. 1996; gjordes något
senare?). Långhuset är putsat med starkt KC-bruk, långhus och sakristia
inte avfärgade över huvud taget. Förgyllning av tornkors m.m. Olika
smärre underhållsåtgärder. (Både Raä och ÖLM förordar att tornet
skulle putsas i sin helhet men förstår att det kan vara svårt att förankra i
församlingen. )
Invändigt: Lagning av sprickor i sydöst samt vid tornbågen över orgelläktaren. Avfärgning av kyrkorummet. Målning fönster och dörrar,
slipning och lackning av golv. Tilläggsisolering av ytterportar. Nya
gradänger på södra läktardelen. Olika smärre underhållsåtgärder.

ÖLM,
arbetshandlingar,
dokumentation,
yttranden o.dyl.
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Tilläggsisolerades långhusvinden? Ark. Jerk Alton, Kumla.
Konservering: Klotet och korset på predikstolen.
2007

Ombyggnad under läktaren för bl.a. textilförvaring, tillstånd av lstn.
Borttagande av bänkar i långhusets västra del. Trägolvet där bänkarna
stått målades med en högblank grå färg. LB Byggkonsult

Inventeringstillfället,
2008.
ÖLM

2008

Konservering av altaruppsats och altartavla. Närkekonservatorn.

ÖLM

2013

Omdaning av koret; ombyggnad/kortning av altarringen, sänkning av
kalkstensgolvet innanför altarringen, justering av altare och podier
altaruppsatsen nertill samt ledstänger till koret. LB Byggkonsult.

EE deltog själv som
antikvarie.

2016-17

Omfattande in - och utvändig renovering

Tillägg:
Rune Norberg nämner i sin uppsats "Den kyrkliga konsten" i Strängnäs stift i ord och bild (1948), på sid 248 att
det finns två små bevarade kungabilder från ca 1425-50 i Asker, vilket tyder på att det där funnits ett liknande
men något enklare altarskåp som i Viby, som han menar är gjort i Danzig och som nu är omgjort till en 1600talsuppsats.
Angående den äldre/medeltida ljuskrona av järn, som finns på Örebro läns museum, skriver J.L. Saxon i Närkes
kyrkor i ord och bild (1928): ”Den bär det Tottska vapnet och årtalet 1618 och är alltså skänkt av Anna Tott,
ägarinna av Bysta .. (1581-1646). Om den predikstol, som också finns på Örebro läns museum skriver han:
"....som sannolikt blivit renoverad 1618 och på bekostnad av samma Anna Tott. Också predikstolen är
enastående i sitt slag.”
Ang. altaruppsatsen har Saxon i sin bok en avskrift av en avskrift som före 1757 beskriver altartavlan
(försvenskat): ”Tavlan är runt om målningen sirad på listerna med äkta förgyllning och ett förgyllt änglahuvud
överst; där bredvid på sidorna förgyllda flyglar. Nere vid foten läses uti gyllensköna bokstäver det härliga
språket i Joh:s 7:e… På ömse sidor om de marmorfärgade pilastrarna står till höger ifrån altaret det friherreliga
Rålambska, till vänster det grevliga Dougleska vapnet.
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Kronologisk händelselista Askers kyrka nr 2
Från Stefan Nilsson, arkivarie på Örebro stadsarkiv, har jag fått en del material om Askers
kyrka. Stefan bor i Asker. På 1990-talet fanns det en dokumentationsgrupp inom Askers
hembygdsförening, som arbetade med Askers historia. De publicerade bl.a. "Sant och sån´t
från Asker. Minnen från förr i ord och bild, del 1-3" 1995-1997.
Dokumentationsgruppen arbetade också i samarbete med Örebro stadsarkiv fram ett register
till sockenstämmoprotokoll, kyrkostämmoprotokoll, kommunalnämndsprotokoll m.m. för
perioden 1732-1895 (obs! spridda år; förteckningen är därför inte heltäckande). Stefan har
gjort ett utdrag ur detta register till mig i ett Excel-ark, med en sökning på ärenden
innehållande ordet ”kyrk”. Denna lista upptog 529 poster. Jag har i min tur citerat 89 av
dessa poster, som rör kyrkobyggnaden eller kyrkogården (det sistnämnda med anledning av
de under 2015 företagna lagningarna av kyrkogårdens stenmurar).
Man vet inte om och/eller när åtgärder verkligen genomförts. Många punkter återkommer
flera gånger.
Eftersom denna lista nr 2 blir lite för omfattande för att läggas samman med lista nr 1, som
mera konkret berör kyrkobyggnaden under 1900-talet och till vilken jag hämtat material från
ATA, ÖLM, litteratur o.likn., har jag valt att redovisa lista nr 2 som en egen sammanställning. Lista nr 2 får läsas parallellt med lista nr 1.

År och
månad
1732-06

1736-06

1739-05
1740-02

1740-05

Händelse
Kyrkan behöver en ansenlig reparation. Södra kyrkväggen har dragit sig
ifrån Kyrkovalvet. Kyrkan behöver också utvidgas, då den ej räcker till
vid Gudstjänst på stora Högtidsdagar. Besiktning skall ske vad som skall
repareras och byggas.
Tillfrågades församlingen om det inte vore nödigt och oundgängligt att
något gjordes till Kyrkans reparation och utvidgande. Konstaterades
dock att kostnaderna blir så stora att man måste skjuta på beslutet.
Beträffande Kyrkans utvidgning beslöts att Pastor på vederbörligt sätt
skulle anmäla detta, sedan behörig besiktning av Kyrkan utförts.
Sockenmännen överlade tillsammans med Kronans Befallningsman om
Kyrkobyggnadens fortskyndande och materialens framskaffande.
Mäster Christoffer Sonntag svarar för utvändiga träverkets
förfärdigande. Dagsverken efter mantal, samt av ryttare, soldater och
inhysesfolk. Niklas Örnberg ansvarar för materials och dagsverkens
uppskrivande.
Frågades om Sockenmännen till Kyrkobyggnaden ville påtaga sig
spånslagningens befordrande. Svarades att de ej tilltro sig kunna skaffa
spån i år. Föreslogs att odugliga ekar skulle fällas till spån.

Källa
Sockenstämmoprotokoll Asker

Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker

Sockenstämmoprotokoll Asker
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1741-05
1741-06

1741-06
1741-06

Lars Lekare blev antagen att mot arvode förfärdiga bröstskranket
framför läktaren i Kyrkan. Han erhåller hjälp till brädernas hyvlande.
Begärdes yttrande om Byggmästare Bengt Sonntags arbete vid Kyrkans
uppbyggande. Han berömdes för sitt trogna och oförfalskade arbete.
Listen in uti Kyrkan under valvet ansåg han ej ingick i hans kontrakt.
Lars Lekare beviljades arvode för spåntade bräder till Kyrkans valv.

1748-05

Beslöts att medan byggmästarens ställning ännu står i Kyrkan skall
valvet vitlimmas och listen anstrykas med blåaktig olivfärg.
Proponerades om continuation med Kyrkans inredning. Redskapshuset
måste rappas och vitlimmas, vilket Jöns Svensson i Led åtog sig.
Gällande ringmuren runt Kyrkogården skall var och en förfärdiga sitt
tilldelade stycke.
Beslöts att överblivna bräder från Kyrkobyggnaden skulle användas vid
ombyggnad i Prästgården. Snickare betalas av överblivna
sammanskottsmedel.
Samtycktes till kvartermästaren Örnbergs ansökan att han med
anseende till det besvär han haft med kyrkobyggningen skulle erhålla
gravplats i Kyrkan för sig och sina efterkommande.
Klagades över att Kyrkogårdsmurens lagning och tjärbrädning ännu ej är
klar. En stor del har fullgjort sin skyldighet, men några fattas ännu.
Samtycktes till bänkarnas anstrykande i Kyrkan

1748-05

Norra Kyrkoporten skall repareras och utvidgas.

1750-05

1760-05

Beslöts att norra Kyrkoporten skall utvidgas samt att Sockenstugan skall
nedtagas och å nyo uppbyggas.
Kyrkobänkar behöver repareras. Likaledes de bristfälliga fönstren i
Kyrkan behöver repareras.
Beviljades mantalskommissarien Nils Sundbom på Biskopskvarn att uti
Koret i Kyrkan utsöka sig ett gravställe
Förehölls församlingen att sätta sina tilldelade Kyrkobalkar i gott
tillstånd, vilket också lovades.
Påmindes om de felaktiga Kyrkobalkarnas lagande, som ännu voro
ogjorda
Nya takrännor skall uppsättas över Kyrkodörrarna.

1761-05

Beviljades Kvartersmästare Örnberg gravställe i Kyrkan

1761-05

1801-10

Beslöt församlingen att förbättra Kyrkogolvet med hällar från
Hällabrottet
Mantalskommissarie Nils Sundbom på Biskopskvarn och Baron Claes
Gustaf Rålamb skänker till Kyrkan 1 st orgelverk, med förbehåll att nu
och i evärdeliga tider få utse och tillsätta organist. Församlingen
utfäster sig att förse honom med hederlig och nöjaktig utkomst.
Beslöt församlingen enhälligt att gångarna i Kyrkan skall iordningställas
med de hällar som anskaffats.
Bullerstenarna, vilka fortfarande äro kvar på kyrkogården, skall
avlägsnas.
Reparation av kyrkgolvet, prästgården och fattigstugan

1803-05

Golvläggning i kyrkbänkarna skall genast läggas

1815-07

Reparation av kyrkoorgeln

1819-06

Spån saknas varför kyrktakets reparation inställs detta år. 3000 spån

1742-05

1743-05

1744-05

1746-05

1754-05
1757-05
1759-05
1760-05

1762-05

1762-05
1800-10

Sockenstämmoprotokoll Asker
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Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker

Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker
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Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmo-

115

1820-10

skall inköpas från Tiveden såvida inte Friherre Anckarsvärd tillät att
spånaden hämtades ur hans skog.
Reparation av kyrktaket

1821-05

Reparation av kyrktaket

1821-10

Kyrktaket skall nästa vår bestrykas med blyertsslam.

1822-05

Uppdraget att bestryka kyrktaket och klockstapeln med tjära och
blyertsslam gick till en avskedad soldat mot en ersättning av 18 Rdr.
Underhåll av kyrktaket, klockstapeln och fattigboden

1822-07
1823-06
1824-02

Golvet i kyrkans kor skall förbättras. Kungörelse i tidningarna om
okända gravägare
Nya bänkar skaffas till kyrkan

1824-02

Koret i kyrkan skall höjas

1824-05
1824-08

Reparation av kyrkan. Vissa reparationer i kyrkan uppskjuts då medel
saknas
Gotlandskalk inköpes för att vitlimma kyrkan invändigt.

1824-09

Överste Braun bekostar kyrkuret.

1825-05

Kyrkbänkarna skall ofördröjligen målas med oljemålning

1825-12

Döpelsefunt till kyrkan skall så fort ske kan anskaffas

1828-05

Räkenskaperna för kyrko- och fattigkassan samt för lasarettet,
magasinet och tornbyggnaden godkänns. (Uppgifter om räkenskaper för
tornbyggnad återkommer därefter flera gånger.)
Reparation efter Biskopsvisitation. Kyrktaket förses med takrännor.

1834-05
1835-05
1836-05
1837-07
1837-10
1838-05
1838-07
1842-05

1844-08
1848-11

1849-01

Med början av Juni skall reparation av Kyrkans tak utföras. Beställning
av material.
Kyrkans tak tjärstrykes ytterligare, denna gång med tillsats av
Blyertsslam
Överste Anckarsvärd skänker till Kyrkan en Sammetsmässhake med
silver broderad vid parets andra dotters nattvardsgång.
Beslut om vitlimning av Kyrkan. Kalk uppköpes och hemskaffas
Sakristians golv omlägges och fönsterbågarna i Kyrkan förnyas under
sommaren.
Gåva till Kyrkan av Överste Anckarsvärd bestående av ett av svart SilkesSammet förfärdigat och med guld broderat Kalkkläde.
Framställt förslag att flytta Kyrkomuren utom Klockstapeln för att
bereda plats till gravar för de som döms att i tysthet begravas avslogs då
sådan utvidgning av Kyrkogården ej ansågs behövas
Till medel för inköp av Mässhake försäljes en numera obrukbar, Kyrkan
tillhörig, håv med silverfransar.
Till förvaringsrum för Kyrkans Silver bestämdes källaren i Sakristian. Ny
dörr som gjutes av järn skall anskaffas.
Förvaring av Kyrkans skatter i källaren i Sakristian anses efter
undersökning otjänlig. Beslöts istället att murat valv skall iordningställas
i den blivande skolhusbyggnaden.

protokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker
Sockenstämmoprotokoll Asker
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Asker
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1853-06
1854-11
1854-11

Beslöts om invändig vitmening av Kyrkan och tjärstrykning av Kyrkans
och Klockstapelns tak.
Beslöts att upptaga ett fönster invid Predikstolen i Kyrkan

1859-08

Utsågs Kommitté, som skall upprätta förslag till inköp av jord, för
utvidgande av Kyrkogården, samt dess inhägnande. Ritning till blivande
Kyrkotornet skall framställas
Orgeln i Kyrkan har besiktigats av Orgelbyggare Strand i Vingåker.
Beräknad kostnad 1.293 Riksd. Med tanke på Tornbyggnad och förslag
på utvidgning av kyrkan beslöt Församlingen att skjuta på reparationen
Byggnadskommitténs utlåtande om planerade Tornbyggnaden, samt
utvidgande och omhägnad av Kyrkogården. Inköp av jord för anläggning
av väg till Prästgården.
Byggnadskommittén redovisade omfattande planering för Kyrkogården.
Begravningsplatsen fördubblas mot nuvarande yta och omgärdas av
mur. Sockenmagasinet flyttas. Gamla klockarbyggnaden borttages.
Kyrkans västra gavel måste rivas och gamla Fattigboden borttages.
Ändring av orgelläktaren.
Förevisades ritningar över Kyrktorn för sockenmännen. De förordade
den typ av kyrktorn som uppförts i Varvs och Styra församlingar i
Linköpings stift, men överlät åt Byggnadskommittén att besluta.
Byggnadskommitténs skrivelse till pastorsämbetet. Byggnadskommittén
har granskat ritningar över Kyrktorn och bestämt sig för den typ som
uppförts i Varvs och Styra församling i Linköpings Stift.
Av Kyrkoherde Serrander insänd skrivelse till Kungl. Majt:s
Överintendent-Ämbete upplästes. Anhållan om Ritning och
Kostnadsförslag till Kyrktorn. Ritning över Kyrkan bifogas. Tornet
uppföres vid västra gaveln, som dock måste rivas. Rämnad.
Vägarbetet har medfört att jord erhållits till den ökade
begravningsplatsen och sten från Kyrkogården har använts till vägen.
Byggnadskommittén anmodades gå i författning att anskaffa och
framföra passande huggen sten till grund för det nya Kyrktornet
Kyrktornets spira bekläds med Zink och dess glob med kulor förgylles.
Korset över ingångsporten förgylles. Åskledare skall anskaffas.
Skrivelse beträffande åskledare till Kyrkan i Asker. Nya erfarenheter
beträffande åskledares tillförlitlighet förordas och som använts till
Storkyrkan i Stockholm. I stället för järn kan koppar eller mässing
användas till åskledaren. Nedre delen av åskledarstången, som ligger
under jord, omgives av kolstybb. Askers Kyrka är i stort behov av
åskledare p.g.a. att tornspiran innehåller en betydlig metallmassa.
Kyrkans spritrappning ansågs överflödig.

1862-06

Kyrkans bristfälliga tak lagas skyndsamt. Besiktning av taket bör ske.

1862-08

Bristfälligheter på Kyrktornets Zinkbeklädnad p.g.a. stark blåst skall
åtgärdas.
Förslag om reparation av Kyrkans bristfälliga tak tas fram till nästa vår.

1855-03

1855-06

1855-06

1855-07

1855-09

1855-09

1855-11
1855-11
1858-07
1858-09

1862-11
1863-05
1866-05

1868-05

Beträffande Kyrkans reparation, troligen behöver taktäckning utföras
med spån nästa år.
Västra Kyrkoportarna skall målas i Örebro på Byggmästarens bekostnad.

Kyrkorådet. Skrivelse från församlingens Organist ang. Kyrkans Orgel
som behöver repareras. Anhållan om sakkunnig besiktning. Ärendet
hänsköts till nästa Kyrkostämma
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1870-10
1872-07
1872-07
1872-09
1872-09

1874-05

1874-05
1874-05
1874-08
1874-09
1874-12
1875-07
1876-04
1876-09

Utlåtande om reparation av Kyrkans Orgel. Kostnadsförslag från
Orgelbyggare
Orgelbyggaren avråder reparation av Kyrkans Orgel. Valdes ombud att
granska anbud för nybyggnad och på vilka grunder ett lån kan erhållas.
Kyrkorådet tillstyrkte ombyggnad av Kyrkans Orgel. För bekostande
upptages 20-årigt lån.
Beslutades att gamla träd vid Kyrkogården, som hindrar de yngres
tillväxt, skall vid öppen auktion försäljas
Kyrkostämma. Beslut om ny Orgelbyggnad. Kostnaden 7.000 Riksd. samt
restskuld för Kyrktornet 3.000 Riksd. skall täckas genom lån av 10.000
Riksd.
Kyrkorådet. Kyrkotaket behöver lagas men då församlingen haft dryga
utgifter för skolhus och orgelbyggnad föreslås enbart upplagning och
kittning för närvarande
Kostnadsförslag för reparation av Kyrkans inre. För målning begärdes
190 kr och för förgyllning 180 kr.
Godkändes Kyrkorådets förslag att laga och kitta taket till Kyrkan.
Godkändes även förslag att reparera inre Kyrkan
Kyrkans kassakista och övriga dyrbarheter skall förvaras i valv som byggs
under Skolhuset vid Kyrkan.
Reparation, målning och förgyllning av Kyrkans inre är nu klar.
Kostnaderna översteg lämnade kostnadsförslag men godkändes
Kyrko- och Skolråd. Sydöstra porten i Kyrkan skall hållas låst under
vinterhalvåret p.g.a. drag.
Gravar som efter anmaning från Kyrkan ej putsas och ansas jämnas med
marken och besås med gräsfrö
Ordföranden beviljades köp av glas ur gamla kyrkfönster. Kvarvarande
gamla kyrkfönster försäljs på auktion.
Gamla träd vid Kyrkogården, som hindrar yngres fortkomst, skall vid
auktion försäljas

Kyrkostämmoprotokoll Asker
Kyrkostämmoprotokoll Asker
Kyrkorådsprotokoll
Asker
Kyrkostämmoprotokoll Asker
Kyrkostämmoprotokoll Asker
Kyrkorådsprotokoll
Asker
Kyrkorådsprotokoll
Asker
Kyrkostämmoprotokoll Asker
Kyrkostämmoprotokoll Asker
Kyrkorådsprotokoll
Asker
Kyrkoråds- och
skolrådsprotokoll Asker
Kyrkostämmoprotokoll Asker
Kyrkoråds- och
skolrådsprotokoll Asker
Kyrkostämmoprotokoll Asker
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BILAGA 2
Askers kyrka
Askers församling, Asker-Lännäs pastorat i Strängnäs stift
Örebro kommun och län
PM - förbesiktning 2016-02-05
Närvarande: Lars-Ove Larsson; Conny Ledin (församlingens representanter)
Leif Brorson (projektledare)
Estrid Esbjörnson (antikvarisk medverkande)
Gábor Pasztor (utförare konserveringsentreprenaden)
John Rothlind (antikvarisk/konserveringsteknisk medverkande)
Konserveringsentreprenaden omfattar följande inredningsdelar och inventarier:
Altaruppsats (1742-43 / 1826) – ytrengöring och skyddsintäckning
Nummertavlor (1874?) – konservering och restaurering
Timglas (1741?) - konservering och restaurering
Draperimålning (1764/68) - konservering, restaurering och skyddsintäckning
Orgelfasad (1872) - konservering, restaurering av förgyllda ytor samt ommålning av ramverk
Med utgångspunkt från det åtgärdsprogram som sammanställts av konservator Gábor Pasztor,
diskuterades de nu aktuella insatserna, inkl skyddsintäckning och projektets fortsatta genomförande.
Vid samrådet väcktes även frågeställningar kring främst predikstolen och altaruppsatsen, vidare
utredda och diskuterade i anslutande mailkorrespondens och telefonsamtal mellan EE och JR
Predikstolen:
(Bild 1-4)
Predikstolen tillverkades 1764/68 och beskrivs som grönmarmorerad med förgyllda lister. Den
ommålades och förgylldes vid 1870-talets mitt, togs ned och ommålades ånyo 1915. Konservator
Gösta Lindström tog 1961-62 fram och bättrade den ursprungliga färgsättningen på predikstolen och
även draperimålningen. På Lindströms fotografier från friläggningsarbetet syns på predikstolens
östra sida tre vapensköldar, vilka kom att övermålas anslutande till övriga ytor. Saxon anför 1928 att
predikstolen då var utsmyckad med det Gripenstedtska vapnet, men vid den undersökning som nu
gjorts representeras här ätterna Tott ovan samt Rålamb och Douglas nedan. De personer som dessa
vapen berör är presidenten, friherre Gustaf Rålamb (1675-1750), till Bystad och grevinnan Hedvig
Douglas (1681-1761) – de samma som donerade altaruppsatsen. Gustaf Rålambs farmor hette Anna
Tott (1581-1646) och det var genom henne som han kom att ärva Bystad. Anna Tott donerade till
Askers kyrka den nuvarande predikstolens föregångare, den som i dag förvaras på länsmuseet. Det är
ovisst om vapnen fanns på 1700-talspredikstolen ursprungligen eller om de tillkom som helt nya på
1870-talet. Eftersom en friläggning inte bör förordas kunde istället ett IR-reflektogram kanske bringa
klarhet.
Altaruppsatsen:
(Bild 5-9)
Presidenten, friherre Gustaf Rålamb och grevinnan Hedvig Douglas på Bystad förärade 1743 en
altaruppsats till Askers kyrka 1743. Den beskrivs då av komminister Olof Nyblæus:
Sielfva Taflan wisar i Konstmålning Den Heliga Nattvardens instiwtelse, och således Herran Jesum uti
ett öppet och präktigt rum, till Bords sittande med Sina Ellofva Apostlar; men Judam på Trappan
stående, att gå ifrån Dem. Herren Jesus håller Brödet i Sin Wänstra Hand, och den Högra åt
Himmelen uplyfter. Kalcken står framför Honom på ett Kosteligit dukat Bord. Ofvanföre synes en
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halföppnad Förlåt, hvarunder hänger en lysande Lampa. Taflan är rundt om Målningen Zirad på
Listerna med Äckta Förgyllning, och ett Förgylt Ängla-Hufvud Öfverst; där bredwid på Sidorne förgylta
Flyglar. Nedre vid Foten läses uti Gyllenskiöna Bokstäfver det härliga språket i Joh:s 7:de, Jesu Christi
Guds Sons Blod, Renar oss af alla Synder. På ömse Sidor af de marmorfärgade Pelastrerne, står til
höger ifrån Altaret Det Friherrlige Rålambska-, till Wänster Det Greflige Douglaeska-Wapnet” (efter
Saxon 1928)
Enligt fornminnesinventeringens beskrivning från 1830 så omgavs altaret 1826 ”med en ny disk och
en smakfull decoration af marmorerade colonner, i hvilken sistnämnde et slagur blef infattadt”.
Vid 1870-talets mitt ommålades och förgylldes altaruppsatsen, eventuellt även 1915. Konservator
Gösta Lindström tog 1961-62 fram och kompletterade den ursprungliga marmoreringen och
altartavlans ram omförgylldes. Sockeln och slaguret togs bort. Altaruppsatsen konserverades ånyo
2008.
Frågeställning: finns intresse från församlingens sida att närmare låta undersöka
förutsättningarna för att återföra sockeln till dess ursprungliga plats? Den utgjorde en
väsentlig inkorporerad del i den ursprungliga uppsatsen från 1742/43, fortsatt i
omgestaltningen 1826 och ända fram till 1962. Sockeln är både bärare av det centrala
kristna budskapet ”Jesu Christi Guds Sons Blod, Renar oss af alla Synder”, vilket direkt
relaterar till altartavlan med Schröders framställning av Nattvarden och den historiska
kopplingen tillbaka till donatorerna. Ett återförande av sockeln skulle bidra till att
altarmålningen bättre integreras i altaruppsatsen – inte bara uppfattas som upphängd
på väggen. Förflyttningen från tornet och de klimat- och miljöförhållanden som råder
där, innebär även väsentligt förbättrade förutsättningar för ett långsiktigt bevarande.
De två medeltida skulpturerna:
(Bild 10-12)
Emma Lagergren på Hammar skänkte dessa skulpturer till Askers kyrka. De är från tiden omkring
1400 och har en sekundär polykromi (sannolikt 1800-tal). Saxon anför att de enligt traditionen förts
till Sverige från Tyskland av en i Asker bosatt svensk officer, vilken deltagit i kriget mot Napoleon
1813-14. 1915 höggs nischer på var sida om altaruppsatsen för dessa skulpturer men de togs ned
1962 och förvaras nu i Församlingsgården. De har omfattande äldre (ej aktiva) angrepp av
skadeinsekter, vilket bl a medfört att delar har lossnat. Frågeställningen om nödvändiga åtgärder inkl
lämplig framtida förvaringsplats har redan väckts av församlingen.

Västerås den 18 februari 2016

John Rothlind
Antikvarisk/konserveringsteknisk medverkande

John Rothlind
Kulturarvssamordnare
Västerås pastorat
021 10 76 17
john.rothlind@svenskakyrkan.se
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Bildbilaga

1. Predikstolen från 1764 med ursprunglig färgsättning
framtagen och kompletterad 1962. Samma åtgärder
omfattade draperimålningen

2. Predikstolskorgens östra sida

3. Tidigare genomförd färgarkeologisk undersökning som
visar tre skikt: den ursprungliga grönblå marmoreringen, en
övermålning i vitt samt nuvarande ytbehandling, vilken
ansluter till den ursprungliga

4. Predikstolen fotograferad 1962 och innan övermålningen
av donatorsvapnen: ovan Tott och nedan Rålamb och
Douglas (Foto ATA)

5. Altaruppsatsen med altarmålningen daterad 1742 i den
arkitektoniska omfattning som tillkom 1826

6. Altarmålningens sockel avlägsnades 1962. Målningen
placerades lägre och en förgylld putto som utgjort ramens
krön flyttades upp något till den plats där ett slagur med
urtavla ditintills suttit
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7. I tornkammaren förvaras altaruppsatsens sockel från
1742/3

”Jesu Christi Guds Sons Blod, Renar oss af alla

8. Donatorsvapen är placerade på var sida om
textkartuschen.De förgyllda sidostyckena samt urtavlan har
samma förvaringsplats

9. Altaruppsatsen fotograferad 1962 innan sockel och
urtavla togs bort samt förflyttningen av tavlan och putton
(Foto ATA)

10. Två medeltida träskulpturer med sekundär polykromi
fotograferade i samband med ”snabbinventeringen”
(Foto ATA)

11. På var sida som altaruppsatsen höggs nischer upp för
uppställning av skulpturerna. Nischerna murades igen 1962
och skulpturerna flyttades undan (Foto ATA)

12. Skulpturerna är i dag förvarade i Församlingsgården
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BILAGA 3
ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Länsstyrelsens beslut
- Ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 9 § kulturmiljölagen (1988:950) att konservera inventarier
tillhöriga Askers kyrka, Askers socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. 2015-01-08. Dnr 433-562015.
- Ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att konservera fast inredning i
Askers kyrka. 2015-01-08. Dnr 433-57-2015.
- Ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att göra en ombyggnad i västra
delen av Askers kyrka. 2015-03-06. Dnr 433-1345-2015.
- Ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att installera ett uppvärmningsoch ventilationssystem i Askers kyrka. 2015-03-06. Dnr 433-1347-2015.
- Ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att renovera Askers kyrka. 201503-06. Dnr 433-1348-2015.
- Ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att renovera läktarorgeln i Askers
kyrka. 2015-09-17. Dnr 433-4834-2015.
- Ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 13 § kulturmiljölagen (1988:950) att göra markarbeten på
kyrkogården vid Askers kyrka. 2015-11-19. Dnr 433-611-2015.
- Ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att renovera och bygga om Askers
kyrka. 2015-11-19. Dnr 433-5869-2015.
- Ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att göra en ombyggnad i västra
delen av Askers kyrka. 2015-03-06. Dnr 433-1345-2015.
- Ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 9 § kulturmiljölagen (1988:950) att konservera textilier tillhöriga
Askers kyrka. 2016-10-17. Dnr 433-5458-2016.
- Ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att konservera en draperimålning i
Askers kyrka. 2016-11-01. Dnr 433-4782-2016.
- Ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att placera och konservera en
predella i Askers kyrka. 2016-12-02. Dnr 433-6588-2016.
- Ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att göra möblering och ny
inredning i västra delen av Askers kyrka. 2017-02-14. Dnr 433-6601-2016
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Förteckning över handlingar
För detaljerade upplysningar om renoveringen av Askers kyrka 2016-17 hänvisas till de olika
handlingar, som utarbetats i ärendet.
Dessutom finns byggmötesprotokoll från 13 byggmöten.
Bland handlingar undertecknad haft tillgång till kan nämnas:
Handlingar kring provtagning
- Resultatredovisning och kommentarer från provtagning och analyssvar. Utarbetad
2016-02-13 av Ulf Salomonsson, Ambitus Teknik, Ljungby
- Kompletterande laboratorieanalys för beslut om schaktdjup 2016-02-24
Handlingar kring värmesystem, elektricitet och ljuskronor
- Systembeskrivning. Nytt uppvärmnings- och ventilationssystem samt temperatur och
fuktstyrning. Kortfattad klimatanalys. Utarbetad 2014-12-02, ÅF-Infrastructure AB
- Luftbehandlingsanläggning. Styrteknisk anläggning. Rörteknisk anläggning.
Bygghandlingar, utarbetade 2015-09-15, ÅF Infrastructure
- Beskrivning, el-telesystem, utarbetad 2015-09-15 av Nylander elkonsult, Kumla.
- Rengöring av ljuskronor. Åtgärdsförslag, utarb. av AB V Fongs gelbgjuteri 2014-09-29
Handlingar kring bygg och färgsättning
- Askers kyrka. Kortfattat renoveringsförslag. Utarbetat 2014-03-10 av Leif Brorson, LB
Byggkonsult
- Askers kyrka. Renovering 2016-17. Byggnadsbeskrivning. Bygg. Puts. Målning.
Utarbetad 2015-09-15 av Leif Brorson, LB Byggkonsult
- Askers kyrka. Renovering 2016-17. Snickeribeskrivning. Utarbetad 2015-09-15 av Leif
Brorson, LB Byggkonsult
- Olika ritningar, utarbetade 2015-09-15 av Annika Larsson, Tengbom, Karlstad
- Befintliga och förslag till nya kulörer, Asker kyrka, uppmätta av Annika Larsson 201504-14, rev. 2016-04-06.
- Byggplatsmålning, rev. 2016-11-28 av Annika Larson.
Handlingar kring konserveringsfrågor
- Skadeinventering och åtgärdsförslag beträffande fasta och lösa inventarier från Askers
kyrka, Örebro län. Utarbetad av Närke Konservatorn AB 2014-09-08.
- PM beträffande takmålningar i Asker kyrka. Utarbetad av Närke Konservatorn AB
2016-07-27.
- Konservering av draperimålning i Askers kyrka. Åtgärdsförslag, utarbetat av Närke
Konservatorn AB 2016-08-29.
- PM beträffande ”dysbelysningsprover” i Askers kyrka. Utarbetad av Närke
Konservatorn AB 2016-10-03.
- Skadeinventering och åtgärdsförslag beträffande predella från Askers kyrka, Örebro
län. Utarbetad av Närke Konservatorn AB 2016-11-04.
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-

Asker kyrka. PM förbesiktning 2016-02-05, utarbetad 2016-02-18 av John Rothlind,
antikvariskt /konserveringstekniskt medverkande, Västerås pastorat.
Offert från Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet,
Uppdragsverksamheten, gällande olika textilier. Utarbetat 2016-10-03.

Rapporter
- Balknäs, Nina, Rönngren, Johnny. Under golvet i Askers kyrka. Arkeologisk
undersökning i form av en schaktningsövervakning. RAÄ-nr Asker 212, Askersby 22:1.
Askers socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologgruppen AB, rapport 2016-53.
- Kort rapport efter orgelrenovering, utarbetad av 2017-05-01 av Orgelbyggare Tomas
Svenske AB.
- Konserveringsrapport beträffande fasta och lösa inventarier i Askers kyrka, Örebro län.
Närke Konservatorn AB 2017-03-16.

126

Beställare, konsulter och entreprenörer
Beställare
Asker-Lännäs pastorat
Lars-Ove Larsson
Projektledare
LB Byggkonsult, Örebro
Leif Brorson
Arkitekt
Tengbom, Karlstad
Annika Larsson

Sidoentreprenör Rör
Mählqvist Rör AB, Vingåker
Sidoentreprenör Luft
Vesam AB, Katrineholm
Sidoentreprenör El
Elprofilen i Örebro AB
Sidoentreprenör Snickeri
Widén & Erikson Byggnads AB, Örebro

Vvs-projektör/-kontrollant
ÅF-Infrastructure AB, Örebro
Jan Engman

Sidoentreprenör Konservering
Närke Konservatorn AB, Örebro
Gabor Pazstor

El-projektör/-kontrollant
Nylander Elkonsult, Kumla
Bengt Nylander

Sidoentreprenör Ljud
ART Elektronik AB, Kungsbacka

Antikvarisk medverkande
Estrid Esbjörnson, Vintrosa
Konserveringsteknisk medverkande
Svenska kyrkan Västerås
John Rothlind

HUVUDENTREPRENÖR
Puts & Tegel i Örebro AB
Ulf Axelsson
Underentreprenör Bygg
NA Bygg AB, Hallsberg
Underentreprenör Mark
Tranab Markbyggnad AB, Örebro
Underentreprenör Målning
P E Lindström Måleri AB, Åsbro
Per-Erik Lindström
Underentreprenör Ställning
Xervon Sweden AB, Örebro
Underentreprenör Plåt
Falls Plåt AB, Kumla

Sidoentreprenör Glas
Teijlers Glas AB, Örebro
Sidoentreprenör Ljuskronerenovering
V Fongs Gelbgjuteri AB, Gränna
Bertil Fong
Sidoentreprenör Ljusring
Örsjö Belysning AB, Nybro
Sidoentreprenör stengolvarbeten
Närkesten Entreprenad AB, Kumla
Sidoentreprenör
Nordins Möbelfabrik, Vretstorp
Orgelrenovering
Orgelbyggare Tomas Svenske AB, Vänge
Arkeologi
Arkeologgruppen AB, Örebro
Nina Balknäs
Luktutredning
Ambitus Teknik, Ljungby
Ulf Salomonsson
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Övrigt
Beställare:
Asker-Lännäs pastorat
- Ordf. i fastighetsutskottet Lars-Ove Larsson
- Ordf. i kyrkorådet Annbrith Wiman
Tidpunkt för arbetenas utförande:
Januari 2016 - april 2017
Slutbesiktning:
2017-03-03, efterbesiktning 2017-03-17
Kostnad:
Ca 14 miljoner (slutredovisning är inte utförd, när rapporten skrivs)
Bidrag:
Kyrkoantikvarisk ersättning från Strängnäs stift till ett sammanlagt belopp av ca 6 miljoner
(slutredovisning är inte utförd, när rapporten skrivs)

Antikvarisk rapport
Antikvarisk medverkan och dokumentation:
Estrid Esbjörnson, antikvarisk konsult
Fotografier:
Estrid Esbjörnson, om ej annat anges. Ett USB-minne innehållande samtliga foton i digital form är
överlämnad till beställaren.
Granskning:
Rapporten har granskats och kompletterats av Lars-Ove Larsson, särskilt vad gäller de tekniska
frågorna. Även Leif Brorson har tagit del av rapporten för synpunkter och ändringar. Konservatorerna
har granskat de partier, som gäller konservatorsarbetena.
Distribution:
Rapporten är kopierad i 18 exemplar. Dessutom är den överlämnad i digital form till Asker-Lännäs
pastorat, Länsstyrelsen i Örebro län samt till LB Byggkonsult. Rapporten är även tillgänglig på
Länsstyrelsens hemsida under Samhällsplanering & Kulturmiljö/Byggnadsvård/Antikvariska
rapporter.
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BILAGA 4
MATERIALREDOVISNING
Drift och skötsel fasadputs på Askers Kyrka
2017-03-02
Fasadputsen behöver ingen speciell skötsel.
Om skador eller t.ex. klotter uppstår ta kontakt med en fasadputsfirma för åtgärd.
Material Utvändigt
Grundningsbruk- Saint Astier NHL 5 0-4 mm
Utstockningsbruk- Saint Astier NHL 3,5 0,4 mm
Färg Hydr kalkfärg kieselit spec kulör KST 20 391.
Material Invändigt
Grundningsbruk- Saint Astier NHL 5 0-4 mm
Utstockningsbruk- Saint Astier NHL 3,5 0,4 mm
Kulekalk K:1.3 0-0,3 mm
Färg- Tak över gesims - Kalkfärg v KFV 7100 Vit Motsvarande T001 G:A Ernströms Kulörer
Färg- Vägg under gesims – Kalkfärg V Std kulör KFV 7102 Motsvarande Y001 G:A Ernströms
Kulörer
Ulf Axelsson Puts & Tegel AB
019 174582 el 0706-97 28 70

Puts & Tegel
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Produktspecifikation Askers Kyrka måleri
Allt är målat med Engvall-Classons Linoljefärger

Kulörer, Fönster utvändigt + Ljudluckor NCS 3500
Dörrar Svarta
Invändiga snickerier NCS 2500+ 3500
Kök + Lekrum Mickroväv + Nordsjö väggfärg NCS 0502Y
Golv laserade med Ljunga lasyrolja, Kulörer Egenbrytning
(Golvlacken heter Yunik Golvlack 20V)
Handledare Svarta
Radiatorer målade med Nordsjö Radiatorfärg

// Per Erik Lindström
Datum: 2017-03-02

