
 
 

 
 
 
 

VINTROSA KYRKA 
BRINNER! 

 

- vad hände sedan? 
   

Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift 

 
 

 
 

 
 

Antikvarisk rapport 2014-16 
 
 
 
 
 

Estrid Esbjörnson , Antikvarisk konsult 

Vintrosa kyrka 6 dagar efter branden 8 mars 2014 



2 
 

  



3 
 

 
 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
FÖRORD     7 
 
INLEDNING     9 
Allmänt     9 
Antikvarisk medverkan och antikvarisk rapport   10 
 
BESKRIVNING AV KYRKAN FÖRE BRANDEN  11 
Miljön kring kyrkan    11 
Kyrkobyggnaden före branden   12 

- Exteriör    12 
- Interiör    13 
- Inredning och inventarier   13 

 
HISTORIK     16 
 
BRANDEN     20 
Allmänt     20 
Branden i arrendatorsbostaden   20 
Branden i kyrkan    21 
Räddning av inventarierna   26 
 
AKUTA ÅTGÄRDER EFTER BRANDEN  27  
Allmänt     27 
Det första akuta arbetet    27 

- Restvärdesräddning   27 
- Möten    28 
- Skyddsåtgärder    28 

 
UTSEENDE EFTER BRANDEN   29 
Exteriör     29 
Interiör      30 

 
OMHÄNDERTAGANDE AV INVENTARIERNA   33 
Allmänt     33 
Bortforslade föremål      33 

- Skadeteknik    33 
- Kyrkans Hus i Vintrosa samhälle   34 
- Kyrkskolan vid Vintrosa kyrka    34 

Kvar i kyrkorummet    35 
- Altaruppsats    35  
- Altare    38 
- Predikstol    41 
- Ljuskronor    43 
- Orgel    46 
- Övriga föremål    46 



4 
 

 
 
 

RÖJNINGSARBETET EFTER BRANDEN  47 
Allmänt     47 

- Rester av takstolar     47 
- Kyrkorummet    48 
- Övriga utrymmen i kyrkan   49 

 
ÅTERUPPBYGGNADSARBETET    50 
Allmänt     50 

- Kyrkorådet    50 
- Olika medverkande   50 
- Byggprocessen    51 
- Undersökningar    52 

 
YTTER- och INNERTAK    53 
Allmänt      53 

- Befintligt murkrön     53 
- Hussvamp och rivning av murkrönet  55 
- Nytt murkrön och utvändig taklist  57 
- Takstol     60 
- Yttertak    64 
- Innertak och isolering   65 
- Putsning och avfärgning   66 
- Inre taklist    69 
- Ventilation av vinden   70 

 
EXTERIÖR     71 
Allmänt     71 

- Fasaderna     71 
- Utvändig taklist    74 
- Tornlanternin och -tak   76 
- Fönster    77 

- Dörrar    78 
- Trappan i väster    79 

 
INTERIÖR LÅNGHUS    80 
Allmänt     80 
Fukt      80 

- Innerväggar    82 
- Golv     85 
- Fönster och dörrar     86 
- Rummen under läktaren   88 
- Sakristia    90 
- Torn     91 

 

TEKNISKA INSTALLATIONER   93 
Allmänt     93 

- Värmesystem 
- Elektricitet     95 
- Övrigt    95 

 
 



5 
 

 
 
INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER  96 
Inredning allmänt    96 

- Korutsmyckning    96 
- Altare    100 
- Predikstol    103 
- Bänkinredning    106 
- Orgelläktare    107 
- Orgel    108 
- Ljuskronor och belysning   109 
- Blyinfattad lykta    111  
- Äldre föremål    111 
- Nyare föremål     112 
- "Museiföremål"    114 

 
KYRKOGÅRD    114 
 
KÄLLOR och LITTERATUR   116 
 
BILAGA 1. ANTIKVARISKA IAKTTAGELSER    117  
MURKRÖNET OCH TAKSTOLEN   117 

- Allmänt    117 
- Murkrönet    118 
- Yttre taklist    121 
- Inre taklist    122 
- Takstolen    122 
- Tunnvalvet    124 
- Remstycke    126 
- Hussvamp    128 
- "Ränna"    129 
- Kyrkmurens ovansida   129 
- Skorsten    130 

EXTERIÖR     131 
- Murverk och puts    131 

INTERIÖR     133 

- Allmänt    133  
- Puts och färg på korväggen   133 
- Murverket    135 
- Färg fönstersmyg    137 
- Golvbjälklag tornets 2:a våning och läktaren  137 

 

BILAGA 2. RITNINGAR    139 
 
BILAGA 3. ADMINISTATIVA UPPGIFTER  147  

- Allmänt    147 
- Förteckning över konsulter och entreprenörer  148 
- Förteckning över handlingar   149 
- Rapporter    151 

 

BILAGA 4. MATERIALREDOVINING puts   152 
 
BILAGA 5. KONSERVATORSKONTROLLANTEN   

- Bilaga slutbesiktning samt minnesanteckningar



6 
 

  



7 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FÖRORD 
 
 
Den 8 mars 2014 drabbades Vintrosa kyrka av en förödande brand. Efter drygt två års 
intensivt återuppbyggnadsarbete kunde kyrkan återinvigas den 28 mars 2016. Under 
resterande del av 2016 slutfördes olika insatser.    
 
Denna antikvariska rapport har varit under utarbetande en längre tid. Första halvan skrevs  
cirka ett år efter branden, då återuppbyggnaden av kyrkans tak pågick. Branden och det 
efterföljande sanerings- och röjningsarbetet låg då fortfarande nära i tid. Resten av rapporten  
har sammanställts successivt sedan kyrkan åter tagits i bruk.  
 
Undertecknad har under hela processen medverkat som antikvarie vid återuppbyggnads-
arbetet. Antikvarisk medverkan och dokumentation ingår alltid som en bärande del vid 
åtgärder på kyrkobyggnader och kyrkliga inventarier. Det är ett instrument för att leva upp 
till kulturmiljölagens krav om skydd för kulturhistoriska värden i det kyrkliga kulturarvet.  
 
Främst har ett antikvarisk synsätt tillämpats vid denna dokumentation och vid utarbetandet 
av rapporten. Först beskrivs kyrkan före branden och dess historia. Därefter redovisas själva 
branden och det akuta efterföljande arbetet med kyrkobyggnaden och dess inventarier, följt 
av en redogörelse för röjningsarbetet.  
 
Återuppbyggnaden började med uppförandet av kyrkans tak. Därefter skildras åtgärder på 
kyrkans exteriör i övrigt, sedan de invändiga åtgärderna i själva kyrkorummet med sin 
inredning och sina inventarier. På slutet beskrivs särskilt intressanta iakttagelser av antikva-
risk art. Allra sist finns administrativa uppgifter gällande entreprenörer, handlingar o.dyl. 
 
Med sina fotografier kan man säga att rapporten utgör en dokumentation över hela 
händelseförloppet, från brand till färdig kyrka.   
 
 
 
Vintrosa 2017-04-06 
 
Estrid Esbjörnson 
antikvarisk konsult 
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INLEDNING 
 

Allmänt 
 

Lördagen den 8 mars 2014 brann Vintrosa kyrka. Branden orsakades av gnistor, som 
i den hårda vinden spreds från en brinnande f.d. arrendatorsbostad, belägen ca 150 
sydväst om kyrkan. När brandmännen i princip var klara med sin insats i denna 
byggnad upptäckte de rök från kyrkans tak. Olyckligtvis hade  branden spridit sig 
till kyrkobyggnaden i den kraftiga blåsten. Räddningstjänsten lyckades begränsa 
branden så att tornet och västligaste delen av kyrkorummet med orgel och orgel-
läktare klarade sig medan taket störtade in i resten av kyrkan. Med hjälp av insatser 
från tillströmmande privatpersoner lyckades man i princip rädda alla lösa inven-
tarier, av de fasta inventarierna ungefär hälften.   
 
Församlingen beslutade efter några dagar, sedan försäkringsfrågorna var utredda, att 
kyrkan skulle byggas upp igen. Omedelbart efter vidtogs först restvärdesräddning 
och därefter ett omfattande röjningsarbete. Efter knappt tre månader kunde det 
konkreta  återuppbyggnadsarbetet påbörjas. Det största arbetet var att ge kyrkan ett 
nytt tak, ett arbete som tog drygt nio månader och var klart strax före jul 2014. Under 
hela 2015 och början av 2016 genomfördes såväl den invändiga som den utvändiga 
renoveringen av byggnaden för att ge återge kyrkan sitt tidigare utseende. Några 
förändringar var nödvändiga som t.ex. ny utsmyckning i koret.  
 
Återinvigningen av kyrkan ägde rum Annandag påsk 28 mars 2016, alltså lite drygt  
2 år efter branden. Den högtidliga och glädjefulla invigningen skedde under ledning 
av biskop Johan Dahlman.  
 

    
 T.v. Vintrosa kyrka 2014-03-14, sex dagar efter branden. T.h. från återinvigningen 2016-03-16, två år senare.   
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Antikvarisk medverkan och antikvarisk rapport  
Sveriges kyrkliga kulturminnen är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Det är Länsstyrelsen 
som ger tillstånd till förändringar. I Länsstyrelsens beslut om tillstånd till återuppbyggnad 
av Vintrosa kyrka ställdes som krav att röjnings- och återuppbyggnadsarbetet skulle ske 
under antikvarisk medverkan, att arbetena skulle dokumenteras och att dokumentationen 
skulle redovisas i en rapport.    
 
Knappt två veckor efter branden, den 21 mars 2014, fick undertecknad i uppdrag av Tyss-
linge församling att som antikvarie delta i processen. Att just jag fick frågan har flera skäl. 
Dels deltog jag i den förra renoveringen år 2000 (då som anställd på Örebro läns museum), 
dels utförde jag en inventering av de kulturhistoriskt värdefulla föremålen i Vintrosa kyrka 
2012 som egen företagare (hade tidigare inventerat motsvarande föremål i församlingens två 
andra kyrkor; Gräve och Tysslinge). Dessutom bor jag i Vintrosa samhälle.  
 
När kyrkan brann var jag inte hemma utan tog del av det hela via massmedia. Först fred. 14 
mars – knappt en vecka efter branden – hade jag möjlighet att privat besöka brandplatsen 
och fotografera kyrkan utvändigt. En del av det som hände i början har jag således inte varit 
med om själv utan fått uppgifter om i efterhand av andra.  
 

För mig som antikvarie gällde det i första hand att bevaka de kultur-
historiskt värdefulla föremålen vid röjningsarbetet, s.k. restvärdes-
räddning, och därefter att följa återuppbyggnadsarbetet som helhet. 
Därvid har jag deltagit i många av de möten, som ägt rum under 
byggprocessen, först projekteringsmöten samt därefter olika bygg- och 
gestaltningsmöten. Jag har kontinuerligt fotodokumenterat arbetet, 
speciellt sådant som varit intressant ur antikvarisk synpunkt.  

 
Denna rapport är således utarbetad ur antikvarisk synpunkt. I övrigt hänvisas till den 
mängd olika handlingar som upprättats i ärendet; olika bygghandlingar, projekterings-, 
byggmötes- och gestaltningsprotokoll samt andra handlingar i ärendet (se vidare s. Åter-
uppbyggnadsarbetet s. 50 ff och Förteckning över handlingar s.149. Nerikes brandkår har 
redogjort för brandförloppet i en rapport, ”Olycksutredning, Brand i byggnad Vintrosa 
kyrka”, utarbetad av Ulf Jacobsen (Insatsrapportnummer 2014/00382).  
 

  
Dagen efter branden. Foto Raoul Hjärtström, Länsstyrelsen.  
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BESKRIVNING AV KYRKAN FÖRE BRANDEN 
 

Miljön kring kyrkan 
Vintrosa kyrka är belägen på en markant höjd i den omgivande slättbygden. Kyrkan är 
omgiven av en kyrkogård, som är utvidgad i etapper och terrasserad åt söder och väster. Åt 
norr avgränsas kyrkogården av en kraftig, terrasserad kallmurad mur.  
 
Bebyggelsen kring kyrkan är karakteristisk för ett äldre sockencentrum med traditionell  
prästgård med två flyglar (varav en är inredd till församlingshem), f.d. skola (Kyrkskolan), 
kyrkstall, f.d. arrendatorsbostad (den byggnad som nu brunnit ner) samt nordväst om 
kyrkan ett f.d. ålderdomshem. Detta är i sin tur beläget alldeles invid ett järnåldersgravfält, 
på vilket ett sockenmagasin är uppfört. Ytterligare ett stycke längre bort finns en f.d. fattig-
stuga. Området är av riksintresse för kulturmiljövården. Prästgården förklarades under 2016 
som byggnadsminne av länsstyrelsen.   
 
Kyrkan ligger ett stycke ifrån Vintrosa tätort (ca 5 km fågelvägen), ett samhälle som från 
början av 1900-talet växt upp sedan en lokal järnvägsbana, den s.k. Svartåbanan, fått en 
järnvägsstation här. Det är numera närmast ett pendlarsamhälle till Örebro. Här finns 
Kyrkans Hus, som också är församlingens administrationsbyggnad. 
 

   
 
 
 

 
Vintrosa prästgård är byggnadsminne sedan 2016. Fotot hämtat ur 

Länsstyrelsens Underlag för byggnadsminnesförklaring 2016.  

Miljön kring Vintrosa kyrka är av riksintresse för kulturmiljövården. T.v. Prästgården och Kyrkskolan.  

T.h. F.d. ålderdomshem och i grönskan bakom ett gravfält från järnåldern och ett sockenmagasin.  
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Kyrkobyggnaden före branden      

För att beskrivningen av arbetet med kyrkan i rapporten ska bli begriplig måste jag först 
beskriva hur kyrkan såg ut före branden1.  
 
Exteriör 
Vintrosa kyrka består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti åt öster, sakristia i norr 
samt torn i väster. Långhuset är täckt av ett flackt sadeltak med mönsterlagt skiffer medan sakristians 
tak är täckt av koppar. Tornet har ett flackt plåttak och avslutas med en svagt gulmålad lanternin av 
trä, som kröns av ett förgyllt kors. Kyrkan är putsad; fasaderna är spritputsade och avfärgade i en 
gulvit kulör medan omfattningar runt dörrar och fönster samt hörn är slätputsade i vit kulör. Längs 
takfoten finns en vitputsad profilerad taklist. Sockeln är markerad och avfärgad i grått.  
 
Fönstren är rundbågiga, grönmålade samt blyspröjsade. Tornets ljudöppningar har klassicistisk 
utformning med s.k. serlianbågar. Ingångar till kyrkan finns dels i tornet i väster, där ingången är 
försedd med en ramp, samt mitt på långhusets sydsida. Båda portarna är klädda med koppar.  

 
 

  
 
  

                                                 
1 Beskrivningen bygger dels på egna iakttagelser, dels på en beskrivning av Vintrosa kyrka år 2005, hämtad från 
Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljövårdens bebyggelseregister, utarbetad av Anneli Borg, Örebro läns museum 
2005.   

Vintrosa kyrka före branden. Foto Börje Lindström 2006.  
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Interiör 
Kyrkorummet är rektangulärt med tresidigt avslutat korparti av samma bredd som kyrkan. Väggarna 
är putsade och avfärgade i en ljusgul ton. Kyrkorummet täcks av ett putsat trätunnvalv, målat i ljust 
blått. Mellan tak och väggar löper en profilerad taklist, avfärgad i grått. Golvet är belagt med kalksten; 
i mittgången och koret ett äldre kalkstensgolv medan det i övrigt är ett yngre golv av slipade 
kalkstenplattor. De rundbågiga fönstren har innanfönster med gråmålade bågar och spröjs av trä. 
Dörrarna i kyrkorummet består dels en dörr från vapenhuset, dels av södra ingångsdörren samt 
dessutom en plåtklädd dörr till sakristian, alla målade i en gulbrun kulör.   
 
Baktill i kyrkorummet finns orgel med orgelläktare samt därunder en läktarunderbyggnad. Väggen 
mot långhuset är klädd med en grålaserad stående panel. På norra sidan finns en nyare sakristia med 
textilförvaring samt ett litet pentry och en separat toalett, på södra sidan ett samlingsrum med 
väggskåp på norra väggen.  
 
Tornets bottenvåning utgör kyrkans vapenhus med kalkstensgolv, gråmålat trätak, putsade väggar 
(samma kulör som kyrkorummet) samt längs norra sidan en trappa upp till tornet med inredda skåp 
därunder, bl.a. innehållande elcentral. I tornets andra våning finns längs södra väggen en skåp-
inredning. På den oinredda tredje våningen finns en öppning till långhusvinden, i vilken det sitter en 
plåtdörr. I fjärde och femte våningsplanen hänger kyrkklockorna. Från den sjätte våningen leder en 
stege upp mot torntaket och tornlanterninen.  
 
På kyrkans norra sida, nära koret, är kyrkans äldre sakristia uppförd. Väggarna är putsade med 
samma kulör som kyrkorummet, taket av trä samt golvet av tegel. I fönstret sitter invändiga fönster-
luckor av trä, plåtbeslagna på insidan. På vardera långsidan finns en väggnisch med en mindre dörr 
av trä framför. På väggen mot kyrkorummet leder en trappa upp till predikstolen, som där är avskiljd 
med en dörr.  
 

Inredning och inventarier 
Framträdande i kyrkorummet är korväggens altaruppsats i behärskad senbarock från 1755. Det är en 
efterbildning av altaruppsatsen i Tysslinge kyrka. Den större altartavlan föreställer Kristus på korset 
medan den mindre avbildar Nattvarden, flankerade av två skulpturer med kalk och olivkvist som 
symboliska attribut samt upptill även två putti. Två ovala psalmnummertavlor hänger på ömse sidor 
om altaruppsatsen. Dominerande i koret är också det fristående altaret med framsida av guldmosaik 
på ett upphöjt podium av kalksten.  
 
På norra väggen finns en elegant svängd grönmarmorerad predikstol med ljudtak och med uppgång 
från sakristian. Den är samtida med altaruppsatsen och tillverkad av samme hantverkare. På södra 
långväggen hänger kyrkans triumfkrucifix från ca 1425. Det anses vara tillverkat i en verkstad, som 
efter flera skulpturer i Kräcklinge kyrka blivit kallad ”Kräcklingemästaren”. Den uttrycksfulla 
skulpturen har förlorat sin färg. Den romanska dopfunten med kompletterad fot är placerad i bakre 
delen av kyrkan.  
 
Bänkinredningen är öppen och från kyrkans renovering år 2000. Orgeln byggdes 1857 av E.A. 
Setterqvist, Hallsberg. Bakom fasaden finns ett yngre verk av samma firma från 1910, vilket 1926 
inköptes från en frikyrka i Karlstad och som senare är ombyggt. I mittgången hänger i främre delen av 
kyrkan två kristallkronor från 1800-talets första hälft, och i kyrkans bakre del två äldre ljuskronor av 
mässing. Över koret hänger en modern "ljusring" med spotlights, över bänkkvarteren nedpendlande 
moderna armaturer och på väggarna moderna vägglampetter av mässing.  
 
I övrigt finns i kyrkorummet olika lösa inventarier; medeltida dopfunt, moderna liturgiska möbler, 
flygel, kormatta, ljusstakar och ljusplåtar av olika slag och ålder, några äldre stolar, en möbelgrupp för 
barn osv. I en säkerhetsmonter, inbyggd i väggen mot nya sakristian under läktaren, finns ett rökelse-
kar och ett ciborium för förvaring av det invigda nattvardsbrödet, båda medeltida. I vapenhuset 
hänger en stor blyinfattad lykta från 1600- eller 1700-talet.  
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Kyrkans interiör före branden. Foto Börje Lindström 2006.  
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 Kyrkans interiör före branden. Foto Börje Lindström 2006.  
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HISTORIK 
 
Vintrosa nyklassicistiska kyrka är typisk för många kyrkor i Närke. De är ofta uppförda på 
1100- eller 1200-talet, sedan om- och tillbyggda under 1700- och/eller 1800-talet och har 
interiörer präglade av olika stilmässiga förändringar under 1900-talet.  
 

I Vintrosa uppfördes antagligen tidigt under medeltiden en 
kyrka med torn i väster2. Exakt hur denna kyrka såg ut vet vi 
inte men det finns ett äldre sigill, som ger en viss antydan om 
kyrkans utseende; taken var spåntäckta, tornhuven var 
pyramidformad, tornet var byggt av huggen sten och det 
fanns tre fönster på långsidan. 
  
 
 
 
 

Vid en radikal ombyggnad på 1720-30-talet breddades medeltidskyrkan åt norr och förläng-
des åt öster, så att den erhöll sitt nuvarande tresidiga kor. En sakristia vidbyggdes åt norr.  
 
Nästa stora förändring skedde 1824-25, då kyrkans västparti byggdes om. Det medeltida 
tornet och västgaveln revs liksom delar av sydmuren och ett där befintligt vapenhus. 
Långhuset förlängdes åt väster och ett nytt torn uppfördes. Ytterväggarna förhöjdes något 
och kyrkan fick en ny, flackare taklutning. Sakristian byggdes också om. Därmed hade 
kyrkan fått sitt nuvarande nyklassicistiska utseende.  
 
Vad gäller interiören finns det ett äldre fotografi, antagligen från slutet av 1800-talet. Då var 
kyrkorummet ljust med en ljusmålad sluten bänkinredning. Förmodligen hade den 
ursprungliga färgsättningen på altaruppsats och predikstol målats över under 1800-talet.  
 

   

                                                 
2 Uppgifter om Vintrosas kyrkas historia är främst hämtade från E. Lundberg, S. Mörner och B. Waldén, Kyrkor 

i Örebro härad. Sveriges kyrkor, vol. 63 (1949) i avsnittet om Vintrosa kyrka samt från E. Esbjörnson, Kyrkor i 

Örebro län - en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (2000). Uppgifter har också inhämtats från  
Antikvariskt Topografiska Arkivet på Riksantikvarieämbetet och tjänstehandlingar i Örebro läns museums arkiv.   

Sockensigill föreställande Vintrosa kyrka, möjligen 

från 1600-talet. På fotot är sigillet rättvänt. 

Kyrkans interiör före 1906. Fotograf 

okänd. Örebro läns museum.  
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För sin tid typiska åtgärder genomfördes 1906-08, då interiören fick en målad jugenddekor 
med språkband under taklisten (ark. Magnus Dahlander) samt nya öppna bänkar i stället för 
den tidigare slutna bänkinredningen. 1937 övermålades detta dekormåleri.  
 

 
 
 
 
1956 skedde en större renovering, då bänkarna byggdes om till ett mera traditionellt utseen-
de samt altaruppsats och predikstol återfick sina ursprungliga färger (ark. Lars Arborelius). 
1974-75 tillkom utrymmen under läktaren (ark. Jan Helgstrand, K-Konsult, Örebro). Det slu-
tade med att man även målade om kyrkan invändigt, vilket inte varit avsikten från början.  
 

 

Kyrkans interiör före förändringarna år 2000. Foto Estrid Esbjörnson 1999. Örebro läns museum. 

Kyrkans interiör efter förändringarna 1906-08. Foto Sam Lindskog 1910. Örebro läns museum. 
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Den senaste renoveringen ägde rum 2000 och det var detta invändiga utseende, som kyrkan 
hade vid branden i mars 2014 (ark. Jerk Alton, Kumla). Förutom erforderliga underhålls-
åtgärder gavs kyrkan då nya läktarunderbyggnader, delvis nytt kalkstensgolv, ny invändig 
färgsättning, nytt fristående altare med guldmosaik av Bengt Olof Kälde, nya liturgiska 
möbler, ny bänkinredning, ny monter för utställning av två medeltida föremål, nytt värme-
system o.dyl.  

 
Exteriört har det också skett förändringar. År 1906 ersattes det tidigare spåntaket av ett 
mönsterlagt skiffertak. Av de underhållsarbeten som ägt rum under se senaste decennierna 
kan nämnas yttre restaurering omkring 1960, fasadrenovering 1973 och fasadrenovering av 
tornet 1982.  
 
Sedan kyrkan fått sitt nya tak efter branden 2014 kom det fram uppgifter om att kyrkan 
drabbats av brand nästan exakt 100 år tidigare, på en månad när. Kyrktaket brann den  
1 februari 1914. Det framgår bl.a. av ett tidningsklipp3. Det var taket på norra långsidan som 
brann, man fick bryta upp skiffertaket och "kyrkans inre var ganska illa åtgånget av vatten". 
Branden uppstod antagligen då man eldade till gudstjänsten dagen innan och då antändes 
ett par stockar, som var inbyggda i väggen intill den stora järnkaminen, av värmen från 
kaminen. Elden hann tydligen "inte tränga sig in i kyrkans inre". Enligt artikeln brann tak-
stolarna på norra sidan upp. Det var en förbipasserande person som upptäckte branden halv 
6 på morgonen, de närboende och bygdens folk skyndade till, ditkallade med hjälp av 
"klämtsignaler". "Med stora ansträngningar lyckades man med hjälp av eldsläckningsred-
skap bli herre över elden och vid 9-tiden var den släckt." 
 

  
 

                                                 
3 Örebro-Kuriren 2/2 1914. Antikvariskt Topografiska Arkivet, Riksantikvarieämbetet 

Kyrkans exteriör före 1906, då spåntaket ersattes av ett skiffertak. Fotograf okänd. Örebro läns museum.   
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Upptill: Foto före 1906, då spåntaket ersattes av ett skiffertak. Fotograf okänd. Örebro läns museum.   

Nertill: Foto 1999. Estrid Esbjörnson. Örebro läns museum.  

 



20 
 

BRANDEN 
 

Allmänt 
Själv var jag, som tidigare nämnts, inte närvarande när kyrkan brann utan hörde om det på 
radio. Där talades det om att Vintrosa kyrka brann och att branden hade börjat i Vintrosa 
prästgård. Men det var inte prästgården som brann utan den f.d. arrendatorsbostaden. 
Orsaken till denna uppgift om Vintrosa prästgård är att arrendatorsbyggnaden har denna 
fastighetsbeteckning.  
 
När det gäller beskrivningen av brandförloppet och den närmast tiden därefter har jag 
därför inte egna förstahandsupplevelser utan har hämtat information från olika håll4.  
 
Som nämnts i inledningen har Nerikes brandkår har gjort en officiell redogörelse för brand-
förloppet i en rapport, ”Olycksutredning, Brand i byggnad Vintrosa kyrka”, utarbetad av Ulf 
Jacobsen (insatsrapportnummer 2014/00382). För detaljerade upplysningar hänvisas till 
denna rapport5.  
 
Brandförloppet som helhet kan ha uppfattats på olika sätt av de personer, som strömmade 
till brandplatsen och som såg branden på nära håll.  
 

Branden i arrendatorsbostaden 
Mitt på dagen lördagen den 8 mars 2014 fick Nerikes brandkår larm om att det brann i den 
s.k. arrendebostaden ca 150 m sydväst om Vintrosa kyrka. Klockan var då 12.33. Det var en 
solig vårdag, det var 6 plusgrader, marken var inte snötäckt, och det blåste hårt. Efter ca 10 
minuter, 12.43, anlände räddningstjänsten med brandbilar från Vintrosa och Örebro. Brand-
männen konstaterade då att byggnaden inte gick att rädda utan koncentrerade sig på att bära 
ut lösöre under 10-15 minuters tid. Byggnaden var för tillfället obebodd men under renove-
ring. Orsaken till branden var förmodligen gnistor från skorstenen efter hård eldning i 
vedpanna. Därefter lät man byggnaden brinna ner. Efter en knapp timma på plats beslutade 
räddningstjänsten att skicka hem en del av brandstyrkan.  

 

  
                                                 
4 Förutom Nerikes brandkårs ”Olycksutredning, Brand i byggnad Vintrosa kyrka” har jag även tagit del av en 
muntlig redogörelse för branden av brandinsp. Ulf Jacobsen, Nerikes brandkår, på ett projekteringsmöte 2014-
03-25. På ett seminarium i Karlstad 2014-12-10, ”Hur kontrollerar man det okontrollerbara, när det inte riktigt 
går som man tänker” hörde jag föredrag om branden av insatsledare Daniel Langenbach och restvärdesledare 
Anna Henningsson, båda från Nerikes brandkår. Jag fick även ta del av deras PowerPoint-presentationer med 
text och foton i efterhand. Vidare har jag fått muntliga beskrivningar av bl.a. kyrkoherde Johan Bremer.  
5 Avsnitten om Branden och Akuta åtgärder efter branden i denna antikvariska rapport har granskats av 
insatsledaren Daniel Langenbach och restvärdesledare Anna Henningsson på Nerikes brandkår. 

Insatsledare Daniel Langenbachs första 

foto när han kom till brandplatsen.  
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Branden i kyrkan 
I samband med att man började avveckla delar av styrkorna vid arrendatorsbostaden 
avdelades några brandmän med tankbil och höjdfordon att  bevaka kyrkan, vilket enligt 
insatsledaren ledde till ”höjda ögonbryn” hos brandmännen som tilldelades denna uppgift. 
Räddningstjänsten hade från början bedömt att det inte fanns någon överhängande risk för 
spridning till närliggande byggnader, bl.a. kyrkan med sina putsade väggar och sitt skiffer-
tak.  
 
När brandmännen gick runt kyrkan på baksidan, på norra sidan, upptäckte de rök från 
kyrkans tak. Då var klockan ca 13.40 (det finns uppgifter om både 13.38 och 13.42). Det hade 
då gått ca 1 timma sedan brandkåren anlände till Arrendatorsbostaden.  
 
Att det började brinna i kyrkan berodde sannolikt på att gnistor från arrendatorsbostaden i 
den hårda vinden blåst in under nockplåten i kyrkans östligaste del, dvs korpartiet, och fått 
fäste i brännbart material under skifferplattorna. Eftersom kyrkan ligger på en höjd är den 
utsatt för väder och vind. När branden upptäcktes var den redan etablerad, lågor började 
snart synas utifrån. Exakt när gnistorna spred sig från arrendatorsbostaden till kyrkan har 
inte Räddningstjänsten kunnat fastställa. Att branden spridit sig till kyrktaket redan innan 
brandkåren kom till arrendatorsbostaden kan enligt Olycksutredningen inte uteslutas. När-
boende hade iakttagit gnistor från arrendatorsbostadens skorsten ett par dagar innan det 
började brinna i byggnaden.    
 
När brandmännen upptäckt röken från kyrkans tak tillkallades fler brandbilar och mer 
personal, sammanlagt från tre brandkårer. Olycksutredningen redogör utförligt för vilka 
brandstyrkor, brandbilar och personal som användes och hur brandbekämpningsarbetet 
bedrevs. Insatsledaren berättade om vilka svåra bedömningar räddningstjänsten ställdes 
inför. Erfarenheten av kyrkbränder är inte så stor. Han tänkte på branden i Älvestads kyrka i 
Östergötland 2009, då hela det brinnande taket plötsligt gav vika och skadade en brandman.  
 
Räddningstjänsten mötte vissa svårigheter. De kom först inte in på kyrkogården med brand-
bilarna, eftersom det var för smalt mellan grindstolparna. Först sedan en grävmaskin flyttat 
på grindstolparna eliminerades detta hinder. Till en början var det svårt få någon effekt på 
brandsläckningen på grund av avståndet mellan brandbilar och kyrkan i den hårda vinden. 
När man bestämt att en s.k. skärsläckare skulle användas fanns det inte tillräckligt med 
vatten i den aktuella brandbilen. Detta vatten hade redan förbrukats i början av insatsen i 
försöken att få bukt med branden. Efter hand kom släckningsarbetet igång ordentligt.  
 

  
 Den efter branden breddade öppningen in till kyrkogården, 

där grindstolparna vid branden hindrade brandbilarna att 

komma fram till kyrkan.   

Den branddörr mot långhusvinden på tornets 3:e våning, 

mot vilken räddningstjänsten använde en s.k. skärsläckare. 

Detta medverkade till att tornet och orgeln klarade sig.  
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Efter 1 timma och 20 minuter, ca kl. 15, var yttertaket avbränt men innertaket fanns fort-
farande kvar i kyrkan. 20 minuter senare – efter 1 timme och 40 minuters insats – bedömde 
brandpersonalen att branden var under kontroll. Ungefär samtidigt rasade taket in.  
 
Tack vare att brandpersonalen använde en s.k. skärsläckare klarade man förmodligen väst-
ligaste delen av kyrkan med torn samt orgelläktare och orgel. Det är ett verktyg, som – 
amatörmässigt uttryckt – skär små hål i ett byggnadsmaterial samtidigt som det sprutas in 
vattendimma. Insatsen blev tyvärr fördröjd ca 15 minuter på grund av vattenbristen. I och 
med att det hann brinna hål i yttertaket fick man inte riktigt samma effekt som man skulle ha 
fått om yttertaket förblivit intakt en stund till. Här arbetade man från tredje våningsplanet i 
tornet och använde skärsläckaren mot den branddörr, som finns här mot långhusvinden. 
14.32 kom denna insats igång, dvs en knapp timma efter det att branden upptäckts.  
 
Det inträffade ett tillbud, som dock hade lycklig utgång. Två brandmän skickades in för att 
hämta föremål i sakristian. Det blev ett missförstånd. När de hade tömt gamla sakristian gick 
de till nya sakristian, men där var det redan tömt. Folk som stod utanför hörde att det 
knakade och de ropade åt dem där inne att de skulle ta sig ut. Då rasade taket in, inte hela 
taket utan främre delen. Brandmännen fick slänga sig undan men undkom utan skada och 
de fick ta sig ut genom ett fönster. (Detta kom till räddningsledningens kännedom först ett 
par dagar senare.) 
 
Särskilt värd uppmärksamhet är den brandman, som tog som sin personliga uppgift att 
rädda predikstolen. Stående i södra ingångsdörren vattenbegöt han området kring predik-
stolen  och lyckades klara både predikstol och ljudtak med bara begränsade skador.  
 
2 timmar och 40 minuter efter det att branden upptäckts, dvs 16.20, började Räddnings-
tjänsten avveckla sina resurser. Ytterligare 2 timmar och 20 minuter senare, dvs 18.30, var 
branden släckt. Då hade det gått 5 timmar och 50 minuter sedan man upptäckte att det brann 
i kyrkan. Från kl. 20 på kvällen var 3 man kvar för bevakning. För Nerikes brandkår del 
avslutades räddningsinsatsen måndagen den 10 mars kl 9.    
 
Ett par dagar efter branden, tisdagen 11/3, blossade branden åter upp i takresterna vid 
sydöstra korväggen. I detta område hade branden varit som mest intensiv. Timmer som gick 
ned i murverket hade åter tagit eld. Brandkåren släckte enkelt denna nyuppkomna brand.  
 
Branden fotograferades inte bara av Nerikes Brandkår utan även av många privatpersoner. 
Omedelbart efter branden blev det massmediala uppmärksamheten mycket stor. Både lokal-
media – NA och Tvärsnytt - samt riksmedia (Sveriges radio, DN, Aftonbladet, Expressen 
m.fl.) hörde genast av sig. Intresset var mycket stort och en stor del av kyrkoherdens tid gick 
åt att hantera alla frågor.  
 

 

I förgrunden syns grunden till den nerbrunna arren-

datorsbostaden. Trots att det är ett rejält avstånd till 

kyrkan spreds branden i den hårda vinden.    
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2-3 minuter efter det att branden i 

kyrkan upptäckts rök det redan så 

här mycket från kyrkans tak. Foto 

Agneta Göthlin 13.44.  

Foto från en Nerikes brandkårs 

hävare. Elden har börjat bryta 

genom taket. Till vänster syns den 

brinnande arrendatorsbostaden. 

Foto Nerikes brandkår. 

Branden började i taket över 

koret. Foto Agneta Göthlin 

14.25. 
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Brandkåren vatten-

begjuter taket. En 

brandman, stående i 

södra ingången, tog som 

sin personliga uppgift att 

hålla branden ifrån 

predikstolen. Foto Daniel 

Langenbach, Nerikes 

brandkår. 

 

Taket fortsätter att 

brinna. Foto Agneta 

Göthlin kl. 14.52.  

Foto kl. 17.25 Agneta 

Göthlin. Branden var 

släckt kl. 18.30 
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Foton tagna omedelbart efter branden av restvärdesledaren Anna Henningsson, Nerikes 

Brandkår. Överst interiör. I mitten är innertaket kvar över orgelläktaren. Nederst har taket 

fallit ner över bänkarna. 
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Räddning av inventarierna 
Ungefär 20 minuter efter brandens upptäckt, dvs omkring klockan 14, räddades åtskilliga 
föremål ur kyrkan av räddningspersonalen och tillströmmande rådiga privatpersoner, ca 10 
– 15 personer. Insatsen fördröjdes kanske 10 minuter av att man inte kom in i den låsta 
kyrkan meddetsamma. Brandmännen försökte använda dörrforceringsutrustning på den 
kopparklädda kyrkporten i tornet men det lyckades inte. I stället kom man till slut på att 
man kunde krossa ett fönster på tornets sydsida i stället. De hade trott att fönstren var 
försedda med järngaller men det var bara blyspröjsar. En brandman klättrade in genom 
fönstret och kunde öppna portarna i kyrkan.  
 
Under en så kort tidsrymd som 7 – 10 minuter lyckades de närvarande  få ut de flesta lösa 
inventarierna, uppskattningsvis 90 %. Det var verkligen en prestation! Särskilt anmärk-
ningsvärt är det tunga medeltida krucifixet, som några brandmän till slut lyckades haka ner 
från väggen och bära ut utan att det skadades, sista sträckan med hjälp av privatpersoner. 
Många människor gjorde stora insatser! 
 
Kyrkoherde Johan Bremer var inte hemma utan fick ”dirigera” föremålshanteringen via sin 
mobiltelefon på väg från Linköping. Anställda och ledamöter i kyrkorådet var behjälpliga 
med vad som skulle tas ut, och lämnade även information om var de värdefulla föremålen 
förvarades.   
 
Det blev till slut svårhanterligt för brandpersonalen ur säkerhetssynpunkt med alla de hjälp-
ande händerna, eftersom de inte visste hur många som var inne i kyrkan och det började bli 
farligt. När infästningarna till ljuskronorna började brinna fick alla lämna kyrkan. Strax 
därefter rasade den första ljuskronan ner. Precis innan brandmännen var tvungna att lämna 
kyrkan hade de börjat fundera på hur de skulle kunna få ner de två stora ljuskronorna av 
kristall.   
 
Kvar i kyrkan blev - förutom orgeln - främst altaruppsats, altare, predikstol, två ljuskronor 
med glasprismor, moderna armaturer, kormatta och bänkinredning. Dessa föremål skadades 
i olika stor utsträckning (se vidare Omhändertagande av inredning och inventarier s. 33 f).   
 
Brandpersonalen upplevde under släckningen att stämningen mot dem stundtals var hotfull 
och anklagande. ”Varför släcker ni inte? Hur kunde ni låta branden ta sig?”  
 

  
 
 
 

Räddningstjänsten försökte förgäves bryta upp låset i kyrkans ingångsdörr. 

För att komma in i kyrkan fick de i stället slå sönder ett fönster i vapenhuset.  
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AKUTA ÅRGÄRDER EFTER BRANDEN 
 

Allmänt 
Många nyfikna besökare lockades till kyrkan efter branden, särskilt dagen efter - på sön-
dagen - men även de efterföljande dagarna. Det är en offentlig byggnad och många kände 
samhörighet med sin sockenkyrka. Det var svårt att spärra av kyrkan, eftersom de som 
arbetade med röjningsarbetet var tvungna att lätt få tillträde. Det förelåg en betydande risk 
att taket över orgeln och de nedbrunna resterna av takstolarna skulle kunna rasa in. Trots 
detta påträffades folk några gånger inne i själva kyrkorummet.   
 
När jag själv kom till kyrkan första gången fredagen 14 mars, alltså en knapp vecka efter 
branden, blev jag mycket bestämt bortmotad av röjningspersonalen när jag försökte komma 
in i kyrkan. Inte ens när jag hade blivit officiellt inkopplad ytterligare en vecka senare, 
fredagen den 21 mars, fick jag komma längre in än att bara stå i dörren in till långhuset, i 
skydd av orgelläktaren, där det var säkert.  
 
 

Det första akuta arbetet  
 

 Restvärdesräddning 
Det akuta restvärdesarbetet initierades av räddningsledningen. Restvärdesledare från 
Försäkringsbranschens Restvärdesräddning var tidigt på plats för att koordinera det 
fortsatta restvärdesarbetet. Det är en av försäkringsbranschen uppbyggd organisation 
för att minska sekundärskador vid bränder och olyckor. När restvärdesledaren, som 
tillika är brandingenjör vid Nerikes Brandkår, kom till platsen hade det brunnit genom 
yttertaket men hon kunde ta foton inne i det lite rökfyllda kyrkorummet. I ett hål i 
innertaket, varifrån en av ljuskronorna strax innan ramlat ner, såg hon flammor från det 
brinnande yttertaket.  
 
Processen med att rädda resterna av kyrkan och planera för framtiden kom igång 
omedelbart efter branden. Kyrkan var försäkrad hos Kyrkans försäkrings AB med 
Moderna Försäkringar som återförsäkringsbolag. Detta försäkringsbolag har därför haft 
det yttersta försäkringsansvaret när det gäller röjningsarbetet och därefter återuppbygg-
naden av kyrkan.   
 
Redan på lördagen  kopplades ett saneringsföretag in, Skadeteknik i Örebro, som genast  
tog itu med ett intensivt restvärdes- och saneringsarbete under ledning av restvärdes-
ledaren.  
 
Det var nödvändigt att redan på lördagseftermiddagen ta hand om de olika inventarier, 
som lyfts ut ur kyrkan. En del hade bara ställts på gräsmattan på kyrkogården (det var 
tur i oturen att det inte regnade; å andra sidan, om det hade regnat så hade knappast  
bränderna uppstått). Föremålen kördes till Kyrkans Hus, varifrån de större forslades in 
till Skadeteknik i Örebro. Mindre föremål som kyrksilver, ljusstakar och dylikt kördes 
också till Kyrkans Hus i Vintrosa.   
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 Möten 
Församlingen kallade snabbt till möten på söndagen, måndagen och tisdagen med bl.a. 
försäkringsbolaget och Skadeteknik närvarande. Vid mötet på söndagen deltog även 
Nerikes Brandkår, då räddningsledaren och restvärdesledaren redogjorde för branden, 
varefter ansvaret överlämnades till församlingen. Församlingens kyrkoråd träffades för 
ett akut möte. (Vid gudstjänsten i Tysslinge kyrka på söndagen, deltog också Nerikes  
Brandkår.)   
 

 Skyddsåtgärder 
Redan på söndagen började Skadeteknik bygga att stabilt skydd kring orgeln så att den 
inte skulle skadas av nedfallande rester från det raserade innertaket. Det var också nöd-
vändigt att skydda orgeln inför de fortsatta byggnadsarbetena men också att åstad-
komma ett stabilt klimat för orgeln.  
 
Till de allra första åtgärderna hörde också att skydda själva kyrkobyggnaden mot väder 
och vind. Ett ställningsföretag, Alvdapa, hyrdes in för att uppföra ett skyddstak över 
kyrkan. Först restes utvändiga ställningar, vilka sträckte sig en bra bit öster om koret. 
Därefter monterades ett jättestort sektionerat skyddstak av vita presenningar på en 
metallstomme. De olika sektionerna var rullbara – därav ställningens längd – och 
skyddstaket kunde därför öppnas på flera ställen. Ställningen och skyddstaket var 
monterade med många stora tyngder mot marken. Det tog ungefär 3 veckor innan hela 
skyddstaket var på plats. Turligt nog var vädret stabilt och i princip utan regn, lite snö 
bara, under den period då skyddstaket sattes upp.  

 
Från början hyrdes en stor mobilkran in för allt lyftarbete, först för att få skyddstaket på 
plats, sedan för allt röjningsarbete och till slut för allt byggmaterial för det nya taket.  
Mobilkranen var kvar ända till dess att skyddstaket lyftes bort veckan före jul 2014.  
 
För att undvika skador på de gravstenar, som stod nära kyrkan, både söder och norr 
därom, täcktes de i ett tidigt skede av skyddande skivor.  

 
 

Räddade föremål från kyrkan, t.v. på kyrkbacken och t.h. 

inlastade i en hästsläpkärra. Båda fotona Agneta Göthlin. 
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UTSEENDE EFTER BRANDEN 
 

Exteriör 
Nästan hela taket var avbränt, utom allra närmast tornet. Såväl yttertak som innetak hade 
störtat in i drygt  2/3 av kyrkan i den östra delen av byggnaden. I den resterande delen, 
knappt 1/3 närmast tornet och över orgelläktaren, var det tunnvälvda innertaket kvar med 
delvis nerfallen puts. Ovanför var dock yttertaket till största delen avbränt liksom takstol-
arna. När man stod på kyrkogården och tittade mot kyrkan stack resterna av de brända 
takstolarna upp, kortast i öster och något mindre avbrunna i väster.   
  
Tornet med sin trälanternin stod kvar intakt. Likaledes var kyrkans murar intakta och putsen  
hel. Däremot var putsen rejält sotig på tornets östra vägg mot långhustaket liksom delar av 
tornets norra vägg. Koppartaket över sakristian var också intakt.   
 
Fönstren var fortfarande hela, även om glas spruckit. Man hade fått slå sönder delar av tre 
fönster när man akut skulle ta sig in och ut ur kyrkan vid branden; södra fönstret i vapen-
huset i tornet, västligaste fönstret på norra sidan vid nya sakristian under läktaren samt 
fönstret i gamla sakristian. Ytterdörrarna var intakta, utom den skada som hade uppstått 
kring låset i västra dörren när man med verktyg förgäves försökt bryta sig in i kyrkan.   
 

 
 

 

Upptill: Byggnadsställningarna håller på att byggas runt kyrkan. Foto 14 mars 2014.   
Nertill: Under ca nio månader var kyrkan täckt av ett yttre, rullbart skyddstak. När 

kyrkans eget tak var klart togs skyddstaket bort strax före jul 2014.  
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Interiör 
I kyrkorummet fanns tunnvalvet kvar över orgelläktaren och ett stycke in i kyrkorummet.  
Putsen hängde där kvar i mitten, över själva orgeln, men hade ramlat av på sidorna, där 
underpanelen syntes.  
 
Beskrivningen av interiören i övrigt härrör främst från det tillfälle, då jag första gången fick 
komma in i kyrkan, tisdagen den 25 mars, alltså drygt 2 veckor efter branden. Av säkerhets-
skäl fick jag då bara stå under läktaren.      
 
Taket i resten av kyrkan hade således rasat in. Det kvarvarande innertaket över orgelläktaren 
och orgeln var då redan till stora delar nerrivet. Man såg fritt upp i himlen. De förkolnade 
resterna från takstolarna stack upp som sargade svarta revben. Närmast väggarna och tak-
listen fanns de allra nedersta partierna av tunnvalvet kvar, liksom den invändiga taklisten 
 
Golvet var helt täckt av massor med bråte och brandskadade föremål. Det låg nerrasade 
brända takstolar och delar av taket överallt, det var nerrasad takpanel, skifferplattor, järn-
beslag, det var massor av puts och bruk som täckte det mesta. Nockplåtarna av koppar låg 
tillknycklade ovanpå all bråten. Man skymtade kyrkbänkar under brandresterna. Golvet 
syntes inte alls under det mer än halvmetertjocka lagret av brandrester.  
  
Putsen på väggarna var intakt men delvis missfärgad av värme och fukt, framför allt i koret, 
främst nertill på östra och sydöstra korväggarna. Under taklisten var putsen på flera ställen 
fläckad av fukt, inte bara i koret utan framför allt baktill i kyrkan. Fönsterbågarna var också 
hela, även om vissa glas spruckit av värmen. Det sydöstra korfönstret var däremot mera 
skadat och hade delvis kolade fönsterbågar med flagnande färg utanpå.  
 
Altaruppsatsen var kraftigt brandskadad, endast den brända och förkolnade ramen samt 
delar av skulpturerna fanns kvar. Själva altartavlan var helt uppbrunnen. Predikstolen var 
överhängd med en presenning.  
 

Anmärkningsvärt nog fanns det fortfarande 
intakta (!!) stearinljus kvar i några av vägg-
lampetterna i bakre delen av kyrkan, om än lite 
tilltufsade, men inte smälta. Värmen hade 
således inte varit lika hög överallt i kyrko-
rummet.  
 
 
 
 
 

Den gamla sakstian var förhållandevis intakt, även om det låg bråte och en blöt matta på 
golvet. Rummen under läktaren var också ”intakta”, så tillvida att det inte hade brunnit där. 
Men de var vattenskadade. Det gällde också toaletten, som i övrigt såg helt orörd ut.  
 
Vapenhuset i tornet såg oskadat ut. Det vatten, som enligt foto från Närkes brandkår täckte 
golvet omedelbart efter branden, var avlägsnat. Andra våningen i tornet såg också relativt 
orörd ut, även om det var en del vattenrinningar upptill under taklisten på väggen mot 
långhuset. Väggarna i tornets tredje våning var mörka och sotiga, framför allt runt brand-
dörren in mot långhusvinden, där brandmännen hade bekämpat elden med skärbrännaren.  
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Interiören 25 mars 2014, alltså drygt 2 veckor efter branden.  
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Foto från tornet över det avbrunna kyrktaket. I förgrunden ses den 

skyddsinklädda orgeln och i bakgrunden prästgården. 25 mars 2014.  

Fotot över kyrkorummet från koret i öster mot tornet i väster. I fonden orgel-

läktaren med den skyddsinklädda orgeln. Kyrkan är täckt av sitt skyddstak.  
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OMHÄNDERTAGANDE AV INREDNING OCH INVENTARIER  
 

Allmänt 
Som framgått  tidigare av rapporten räddades de flesta av de lösa inventarierna, uppskatt-
ningsvis 90 %. En del föremål fördes till Skadeteknik i Örebro, andra till Kyrkans hus i 
Vintrosa och ytterligare andra till Kyrkskolan invid kyrkan. Några inventarier och en del 
inredning blev kvar i kyrkrummet och skadades i större eller mindre omfattning.  
 
På måndagen efter branden inventerade församlingen de föremål, som förts över till Kyrkans 
hus och checkade av mot den inventarieförteckning, som upprättats 2012,  "Inventarieför-
teckning över kulturhistoriskt värdefulla föremål". Eftersom föremålen förvarades på olika 
håll och ingen hade riktig kontroll över dem fick undertecknad några veckor efter branden i 
uppgift att gå genom föremålen och kontrollera dem mot inventarielistan, en genomgång 
som färdigställdes 2014-06-19.  
 

Bortforslade föremål 
 

 Skadeteknik 
Redan samma dag som det brann överfördes de föremål som burits ut i ur kyrkan till 
Skadetekniks lager inne i Örebro, där de förvarades i olika utrymmen. Det var lösöre av 
olika slag, såväl kulturhistoriskt värdefulla inventarier som bruksföremål. Föremålen 
ordnades där upp efter hand.  
 
Efter några veckor fördes de kulturhistoriskt värdefulla träföremålen som triumf-
krucifix, psalmnummertavlor, sakramentskåp, lammet över predikstolen o.dyl. till 
Närkekonservatorns ateljé för att det skulle vara lättare att kontrollera dem där vad 
gäller luftfuktighet o.dyl. Några av dessa föremål hade fått skador i samband med 
räddningsarbetet, t.ex. förgyllning på psalmnummertavlorna och detaljer på predik-
stolen.    
 
Efter några veckor förbättrades lagringen av textilierna för att de inte skulle bli skadade 
under förvaringen. Textilierna lades ut på stora bord med syrafritt silkespapper mellan 
och över föremålen. Sådana textilier som tålde att förvaras hängande hängdes upp över 
klädställningar, även de skyddade av silkespapper.  
 

  
 
 
 
Till Skadetekniks lager fördes också en mängd andra föremål. Det var olika bruksföre-
mål, inte minst från rummen under läktaren, men också en del av de brandskadade 

Många föremål fick tillfällig förvaring på Skadetekniks lager i Örebro. T.v. i låsbara 

förvaringsutrymmen, t.h. liggande textilier under syrafritt silkespapper.   
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föremålen. Även de kyrkbänkar, som kunde tillvaratas, stolar och annan lös inredning 
fördes till Skadeteknik. En hel del av dessa objekt avskrevs sedan och slängdes på grund 
av sina skador.  
 

 
 

 

 Kyrkans Hus i Vintrosa samhälle 
Mindre föremål av silver och andra metaller, som nattvardskärl, rökelsekar, ciborium, 
ljusstakar, ljusplåtar, timglas, vaser m.m. fördes över till Kyrkans hus i Vintrosa, där de 
förvarades arkivet. Även kyrkkistan förvarades i Kyrkans hus.  

 

 Kyrkskolan vid Vintrosa kyrka  
Vissa enklare föremål placerades i den ej använda Kyrkskolan invid kyrkan, som 
allmänt tjänar som lite av ett förråd för församlingen. Här placerades bl.a. en del bygg-
nadsmaterial av kulturhistoriskt intresse, några möbler, några armaturer osv. Hit fördes 
sedan också resterna av den brända altaruppsatsen. I Kyrkskolan förvarades också en 
del av det byggnadsmaterial som tillvaratogs; spikar, byggnadsjärn, exempel på puts 
o.likn.  
 

 

På fotot från Skadetekniks lager 

syns några av bänkarna, en bit av 

kormattan samt en av de nerfallna 

kristallkronorna.  

En del av föremålen fördes till 

Kyrkskolan invid kyrkan.  
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Kvar i kyrkorummet 
 

 Altaruppsats  
Det föremål, som skadades allra mest vidbranden, var altaruppsatsen. Så här beskrevs 
altaruppsatsen i Inventarieförteckningen (Vi 1-1)6: 

 
Altaruppsatsen består av en altartavla och en predella, omgivna av ett i grått marmorerat 
ramverk av trä med förgyllda lister och med ett rundat överstycke upptill. Altaruppsatsen 
kröns av en strålsol med Gudsögat, omgivet av de fyra evangelistsymbolerna. På ömse sidor 
om altartavlan, vilande på predellan, finns två skulpturer, den vänstra med en förgylld kalk i 
ena handen, den högra med en olivkvist. Ovanpå altaruppsatsen, på ömse sidor om strålsolen, 
finns två putti, den vänstra med en förgylld blomranka i handen, den andra med en olivkvist. 
Altartavlan utgörs av en oljemålning, föreställande Kristus på korset. Runt målningen finns en 
förgylld, profilerad träram. På predellan finns också en oljemålning, föreställande Nattvarden. 
Denna är omgiven av en smal, förgylld träram. Båda tavlorna är oljemålningar på duk, 
limmade på masonitskivor. Altaruppsatsen står på ett i grått marmorerat postament från 2000.    
 
Altaruppsatsen från 1755 är en efterbildning av den i Tysslinge kyrka. Snickeriarbetet utfördes 
av snickaråldermannen Petter Aspelin, Örebro, skulpturerna av bildhuggaren Thorman, 
Stockholm samt målningarna av konterfejaren Göransson, Örebro. Dessa hantverkare 
tillverkade även predikstolen.   

 
Det enda som återstod av altaruppsatsen var det förkolnade ramverket och predellan 
samt delar av det postament (från 2000), som altaruppsatsen vilade på. Likaså fanns de 
två skulpturerna kvar liksom de två putti-figurerna. Två av dem, de på norra sidan, var 
bara till hälften brända, de två övriga förkolnade. Det fanns inte några spår kvar vare sig 
efter den oljemålade altartavlan eller predellans oljemålning, med undantag av delar av 
altartavlans förgyllda list. Av strålsolen med gudsögat fanns bara de två snedställda 
fästjärnen kvar.    
 
Även om altaruppsatsen var mycket svårt skadad togs den ändå tillvara. Som beskrivs 
nedan togs de övre delarna av altaruppsatsen bort (2014-04-10) för att röjningsarbetet av 
de avbrunna takstolarna skulle kunna fortsätta. Närvarande vid denna insats var Närke-
konservatorns två konservatorer, Gabor Pasztor och Madelaine Villanyi, med frivillig 
förstärkning av konservator John Rothlind från Västerås pastorat. (Den sistnämnde är 
aktiv när det gäller restvärdesräddning. Han fick senare i uppdrag att vara konserva-
torstekniskt medverkande i återuppbyggnadsarbetet.)  
 
Eftersom man inte fick gå in i det med brandbråte fyllda kyrkorummet fick de brända 
resterna av altaruppsatsen lyftas upp uppifrån med hjälp av mobilkranen och en metall-
korg, som kunde hissas upp och ner. Konservatorerna och personal från Skadeteknik 
hissades ner i korgen, varvid de kunde lossa altaruppsatsen och skulpturerna från sina 
fästen. I ett par etapper kunde därefter de aktuella föremålen - inklusive de personer 
som höll föremålen - lyftas ur kyrkorummet, över kyrkans södra mur och ner på kyrko-
gården. Föremålen lyftes därefter in i Kyrkskolan för förvaring tills församlingen 
beslutat hur de brända resterna slutligt skulle tas om hand.  
 
 

                                                 
6 "Inventarieförteckning, Kulturhistoriskt värdefulla föremål, Vintrosa kyrka 2012", upprättad av antikvarie 
Estrid Esbjörnson. 
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Altaruppsatsen från 1755 före och efter branden. 
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Resten av altaruppsatsen, dvs predellan och altarpostamentet, transporterades ut ur 
kyrkorummet ungefär en månad senare (2014-05-07). Då var golvet avröjt och föremålen 
kunde rullas ut genom södra ingångsdörren med hjälp av en skottkärra. Även dessa 
föremål fördes till Kyrkskolan.  
 
I samband med denna flytt utförde konservator Gabor Pasztor med hjälp av underteck-
nad en uppmätning av altaruppsatsen och dess podium. (Ännu ej renritad).  

Nertagning av de brunna resterna av altaruppsatsen fick ske med 

hjälp av konservatorn i en nerhissad korg uppifrån 10 april 2014.  

De två bäst bevarade figurerna från altaruppsatsen. Båda avses att visas i "museet" på andra våningen i tornet.  
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 Altare 
Sedan renoveringen 2000 fanns i koret ett fristående murat altare med en guldmosaik på 
framsidan. Så här beskrevs altaret i Inventarieförteckningen (Vi 1-2): 
 

Fristående murat altare med altarskiva av grå kalksten med nedåt avfasad kant. På altarets 
ovansida lågerhuggen samt 5 förgyllda invigningsskors (4 i hörnen och 1 i mitten). Fyrkantigt 
massivt, putsat underrede med indragna hörn, där det står åttkantiga kolonner av grå 
kalksten med kapitäl och bas av röd kalksten. På baksidan finns en relikgömma, täckt av en 
kalkstensskiva. Kalkstenen är från Borghamn.  
 
På framsidan är altaret täckt av en guldmosaik av Bengt Olof Kälde, föreställande en seraf 
som bär upp altarskivan. 

 
Altaret var rejält skadat. Det hade ramlat ner brandrester ovanpå altarskivan, som var 
sprucken och brandskadad. Pelarna i hörnen var spruckna och söndriga. Den murade 
delen av altaret med sin mosaik var omgivet av brandbråte upp till nästan halva höjden.  
 
Då området runt altaret skulle befrias från brandresterna var jag närvarande (2014-04-
14) och frigjorde framsidan med sin guldmosaik. Jag tog vara på de mosaikbitar, som 
hade lossnat och låg bland bråten. Även om mosaiken var skadad satt uppskattningsvis 
75-80 % fortfarande kvar vid underlaget. Mosaiken var limmad på en väv, som var 
fastsatt i altaret. Det var den översta tredjedelen av väven med sin mosaik, som hade 
släppt från underlaget.  
 
Nedre hälften av altaret var mer eller mindre täckt av brandrester. När jag försiktigt 
frigjorde framsidan från brandresterna konstaterade jag att det låg förkolnade takstols-
rester direkt an mot mosaikens nedersta tredjedel. Det syntes också att mosaiken här 
dels var partiellt sotig, dels till viss del färgförändrad. Det var säkerligen en följd av 
värmen från det brinnande timret.  

Altartavlan var helt uppbrunnen medan altaruppsatsens ramverk och underrede var förkolnade.  

T.v. norra partiet av ramverket, där det fortfarande fanns rester kvar av de förgyllda listerna.  
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Även ett par dagar tidigare hade konservator John Rothlind plockat upp en del mosaik-
bitar, i samband med arbetet med att ta loss altaruppsatsen. Likaså plockades ytterligare 
bitar upp ett par dagar senare, då Skadetekniks personal fortsatte att röja kring altaret. 
Alla mosaikbitar fördes senare över till Närkekonservatorns ateljé inför det framtida 
återställningsarbetet av guldmosaiken.  
 

 
 
 
 

 

Altaret med Bengt Olof Käldes mosaik från 2000 före och efter branden.   



40 
 

Några dagar senare (2014-04-15) när altarets framsida var befriat från brandrester 
skyddsklistrade Närkekonservatorn glasmosaiken med japanpapper. Ett par veckor senare 
sattes först en skyddande mindre låda upp framför själva glasmosaiken och senare, när 
byggnadsställningar började uppföras i kyrkan, byggdes en skyddslåda runt hela altaret. 
 
Altarskivan var så sprucken så att den inte längre kunde användas som altare. Delar av 
skivan placerades efter återinvigningen som ett bord på gräsmattan utanför kyrkogårds-
muren nära parkeringsplatsen vid Kyrkskolan. En av de söndriga hörnkolonnerna placer-
ades i Kyrkskolan. Relikgömman på altarets baksida var förvånansvärt nog oskadad med 
sina föremål.  
 

 
 
 
 

 

Konservator Madeleine Villanyi, Närkekonservatorn, skyddsklistrar altarets mosaik.  

Översta tredjedelen av altarets mosaik var mest skadad. En del 

nerfallna mosaikbitar kunde tas till vara, andra var skadade.  

 



41 
 

  
 

 
 
 

 Predikstol 
Predikstolen täcktes meddetsamma efter branden av en presenning, varför det till en 
början var svårt att få en uppfattning om predikstolens tillstånd. Enligt uppgift skulle 
den ha klarat sig bra (tack vare den brandman som tagit som sin uppgift att hindra den 
från att brinna upp). Först när hela kyrkorummet var befriat från brandrester och golvet 
synligt togs presenningen bort under några timmar. Det visade sig då att de delar av 
predikstolen, som var närmast ytterväggen, såg relativt intakta ut medan partierna ut 
mot kyrkorummet var skadade och färgförändrade/mörkbrända. Predikstolstaket var 
förvånansvärt intakt.  
 
Byggnadsarbetarna var därefter tvungna att nästan omedelbart bygga in predikstolen i 
ett skyddande hölje för att skydda den inför det fortsatta byggnadsarbetet och resandet 
av byggnadsställningar. Därefter var predikstolen inte åtkomlig förrän några dagar i 
mars 2015, då putsarbetarna var tvungna att ta bort den skyddande lådan för att komma 
åt att putsa väggarna. Predikstolen skyddades därefter med plast. En s.k. klimatlog 
placerades i predikstolen för fuktmätning.   
 
Enstaka detaljer på predikstolen hade skador. Lammet ovanpå predikstolstaket fick en 
del "blessyrer", obekant när. Lammets fana, stång och ett öra påträffades av Skade-
tekniks personal i samband med röjningsarbetet.  Dessa lösa föremål förvarades sedan 
hos Närkekonservatorn.  

T.v. Altarskivan var så skadad 

att den inte kunde återanvändas 

i kyrkan. T.h.. Kyrkoherde 

Johan Bremer visar de föremål, 

som låg intakta i relikgömman  

baktill i altaret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mosaiken skyddades under arbetet 

i kyrkan av en skyddslåda.  
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 Uppe t.v. Predikstolen tillfälligt befriad från skydd 7 maj 2014. Uppe t.h. Ett kraftigare skydd byggdes 

strax därefter innan de invändiga byggnadsställningarna restes i kyrkan.  

Nere t.v. Före branden. Nere t.h. Efter branden. Foto 3 mars 2015.  



43 
 

 Ljuskronor 
Till de fåtaliga kulturhistoriskt värdefulla föremål, som blev allvarligt skadade vid 
branden, hör två ljuskronor med glasprismor, i Inventarieförteckningen bedömda som 
varande från 1800-talets första hälft7. Båda kronorna rasade i golvet och täcktes av 
brandbråte. Så här beskrevs de två ljuskronorna i Inventarieförteckningen: 

 
Den främre kronan (Vi 9-2). Ljuskrona av glasprismor och mässing med 18 ljusarmar i en krets 
samt 1 mittljus. Ring av mässing med raka ljushållare, små droppskålar samt nedåthängande 
avlånga glasprismor. Ringen hänger i 18 mässingskedjor från fästpunkten upptill, där det 
finns en ”hätta” med mässingsdetaljer och hängande glasprismor. Under varje ljushållare på 
mässingsringen finns ett gjutet ansikte av mässing. Kronan är elektrifierad i två kretsar. – 
Kronan hänger i svarta järnlänkar med förgyllda kulor.   
 
Den bakre kronan (Vi 9-1). Burformad ljuskrona med genombruten stomme av försilvrad 
mässing och glasprismor. Sammanlagt 30 ljusarmar i 2 kretsar, 18 i den nedre och 12 i den 
övre. Stommen är dekorerad med stiliserade blommor i samma material, där några saknas (5 
st). Ljusarmarna är vinklade närmast stommen. Ljushållarna är avsmalnande nertill, relativt 
små droppskålar. Längst hålls de hängande glasprismorna samman av en rund platta med 
dekor av akantusblad och en kotte/blomma. Längst upp en ring med hängande prismor. 
Kronan är elektrifierad i tre kretsar. – Kronan hänger i svarta järnlänkar med förgyllda kulor.  

 
När kyrkorummet och golvet skulle rensas från allt nerfallet brandmaterial var jag 
närvarande just då de golvpartier skulle rensas, där vi beräknade att kronorna skulle 
kunna befinna mig. När personalen från Skadeteknik lyft bort takstolsrester o.dyl. såg de 
i bråten kronornas stommar, som de försiktigt befriade från murbruk, skifferplattor, 
skräp m.m., varefter de skadade kronorna försiktigt kunde lyftas upp. Jag grävde 
igenom brandresterna runtomkring för att ta reda på glasprismor – mer eller mindre 
trasiga – och nerfallna ljusarmar, kronlänkar o.dyl. Mycket kunde tas tillvara. Glas-
prismorna i den främre kronan (Vi 9-2) var mest sargade. Denna krona har långa, smala 
glasprismor och många av dem hade krossats och/eller brutits av mot det hårda 
kalkstensgolvet. (Glädjande nog har båda kronorna återställts, se sid. 109.)  

 

 
                                                 
7 I samband med värderingen efter branden för försäkringen bedömdes den främre kronan vara tillverkad ca 
1800 och den bakre ca 1815 av L Edelstam Konst & Antikviteter AB, Stockholm.   

I brandbråten i för-

grunden kan man ana 

den främre ljuskronan. I 

mittgången baktill håller 

man på att gräva fram 

den bakre kronan.  
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T.v. Den främre ljuskronan med 

glasprismor före branden. T.h. den 

framgrävda ljuskronan med 

krossade prismor i en ask framför.  

Den i golvet nerfallna främre ljuskronan, befriad från brandbråte.  
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Den bakre ljuskronan med ljusprismor före branden.  

Den bakre ljuskronan under framgrävning.  
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I bakre delen av kyrkorummet hängde två mässingskronor (från 1600-talet), de ena längst 
bak i långhuset (Vi 9-3) och den andra på läktaren (Vi 9-4) Båda hann plockas ner och tas 
ur kyrkorummet. Uppenbarligen ramlade en del ljusarmar av i hastigheten, eftersom 
ljusarmar och droppskålar påträffades av röjningsarbetarna i brandbråten och om-
händertogs. (Även dessa kronor har återställts, se sid. 109).  
 

 Orgel 
Tack vare att brandkåren lyckades hindra västligaste delen av kyrkan från att brinna 
klarade sig orgeln helt intakt. Dagen efter branden började man bygga ett stabilt skydd 
kring orgeln för att skydda den för skador och för att skapa ett stabilt klimat kring den 
Orgelrenoverare Rolf Maul undersökte orgeln på ett relativt tidigt stadium, drygt tre 
veckor efter branden, och konstaterade att den var i gott skick och inte anmärkningsvärt 
skadad. Från och med sommaren/hösten 2014 skedde kontinuerliga fuktmätningar i 
orgeln, sedan Skadeteknik placerat en klimatlog där, som avlästes regelbundet.     
 

 Övriga föremål 
Dopfunten stod kvar i kyrkorummet och blev inte skadad, trots nerfallande bråte från det 
raserade innertaket. (Dopfatet av mässing hade då burits ut.) Dopfunten flyttades sedan 
till vapenhuset, där den fick ett skyddande hölje av trä under byggtiden.  

 
Av den nya inredningen från 2000 var endast två av kyrkbänkarna i sådant skick att de 
kunde återanvändas. Celebrantststolarna och sedilian grävdes fram ur brandbråten. Tre av 
stolarna liksom sedilian var i så pass bra skick att de kunde återanvändas.   
 
Ett föremål, som inte klarade sig, är kormattan. Den var alltför skadad och fick slängas. 
En bit skars dock av och sparades tills vidare.  
 

  
 
Den gamla bänkinredningen på läktarens södra sida var helt intakt, eftersom denna del av 
kyrkan inte skadades i branden. Efter rengöring av Närkekonservatorn kläddes bänkar-
na in och skyddades med träskivor och plast innan byggnadsställningarna restes i 
kyrkan.   
 
Vägglampetterna (från 2000) klarade sig delvis men det visade sig till slut att de inte gick 
att återanvända. De fyra nedpendlande armaturerna över bänkarna blev rejält skadade, 
endast en kunde återanvändas.   
 
Det stora skåpet i gamla sakristian klarade sig helt oskadat.  

Den från brandrester befriade 

kormattan visade sig vara alltför 

skadad för att kunna behållas.  
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RÖJNINGSARBETET EFTER BRANDEN  
 

Allmänt 
Som framgått tidigare i texten var det saneringsföretaget Skadeteknik i Örebro, som ansva-
rade för allt röjnings- och rivningsarbete samt olika tillhörande arbetsuppgifter som täck-
ningsarbete, fuktmätning och andra liknande åtgärder.     
 
Helt allmänt kan nämnas att det hade brunnit som allra hårdast i sydöstra delen av koret. 
Det var mera kvar av de avbrända takstolarna på norra sidan. På norra långsidan fanns 
nedersta partiet av yttertaket med sina skifferplattor kvar.  
 

 Rester av takstolar  
Sedan orgeln väl erhållit sitt skyddande hölje kunde Skadeteknik börja att riva det kvar-
varande tunnvalvet i bakre delen av kyrkan, alltså över orgeln och orgelläktaren. Detta 
rivningsarbete fick huvudsakligen ske uppifrån med hjälp av mobilkranen.   
 
Därefter vidtog arbetet med att successivt rensa murkrönet från resterna av den ner-
brunna takstolen. Personalen från Skadeteknik tog loss de förkolnade resterna, samlade 
ihop dem i högar och vinschade ner dem med hjälp av mobilkranen till en container på 
kyrkogården. En del bränt takstolsvirke lades på en upplagsplats söder om prästgården, 
där det fanns möjlighet för församlingen att ta tillvara en del av de  handsmidda spikar, 
som fanns kvar i takstolsvirket.  
 

 
 

 

Innan röjningsarbetet kunde 

påbörjas i själva kyrkorummet 

fick kvarvarande rester av tak-

stolar och innertak först 

avlägsnas.  

Brandresterna fick vinschas upp 

ur kyrkorummet med hjälp av en 

mobilkran utanför kyrkan.  
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 Kyrkorummet 
Det var först framemot mitten av april - ca 5 veckor efter branden - som kyrkorummet 
var säkrat från nedfallande brandmaterial. Först då kunde Skadeteknik börja röja ur inne 
i själva långhuset. Och först då kunde jag ordentligt gå in i kyrkan för första gången. 
Däremot hade det varit möjligt att under ett par veckors tid titta ner i kyrkorummet från 
ställningen vid murkrönet.   
 
Även här hissade man med hjälp av mobilkranen iväg förkolnade takstolar, delar av 
undertak, takpanel m.m., vilka buntade ihop och lyftes upp över södra yttermuren till  
containern på kyrkogården. Allt putsbruk och alla mindre föremål skyfflades upp i en 
mindre lastcontainer, som även den lyftes upp över södra yttermuren. Det blev många 
och tunga lass!  
 
Personalen från Skadeteknik arbetade sig systematiskt igenom rummet, generellt från 
koret i öster och bakåt mot läktaren i väster, även om området närmast altaret togs sist. 
De tog tillvara de föremål som kunde sparas, vilka forslades in till Skadeteknik i Örebro. 
Extra försiktighet iakttogs vid de platser i kyrkorummet, där känsliga föremål/inventa-
rier kunde finnas. Det var också en del skadad teknisk utrustning, som forslades bort.    
 
Till slut hade golvet i kyrkorummet med sina kalkstensplattor frilagts helt, det städades 
av och våttorkades. Det var de sista dagarna i april, knappt 8 veckor efter branden.     
Det var en upplevelse att se det "rena" kyrkorummet med sitt höga, luftiga, ljusa tälttak, 
som kunde öppnas ut mot himlen! 
 

 
 

 

Kyrkorummet befriades 

successivt från brand-

resterna, ett arbete som 

tog knappt 8 veckor.  

Brandrester lastades i en 

container, som med hjälp 

av mobilkranen lyftes över 

murkrönet och forslades ut 

ur kyrkan.   
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 Övriga utrymmen i kyrkan 
Rummen under läktaren var vattenskadade, vilket också framkom vid olika fuktmät-
ningar. Skåpinredningarna från 2000 revs ut liksom trägolven.  
 
Gamla sakristian klarade sig undan branden och där vidtogs inga andra åtgärder än att 
undersöka att det inte kommit in vatten i vinkällaren under golvet, vilket inte var fallet.  
 
Inte heller vapenhuset eller de övriga utrymmena i tornet var direkt skadade i branden - 
frånsett de sotiga väggarna på tredje våningen - så några större röjningsåtgärder behöv-
de inte göras där.  
 

 

Kyrkorummet är röjt på brandrester. I fonden orgelläktaren med den inklädda och 

skyddade orgeln. Skyddstaket är öppet för transport av material. Foto 25 april 2014.  

Rummen under läktaren 

var vattenskadade, vilket 

bl.a. framgår av fukt-

fläckarna på väggarna i 

det södra utrymmet.   
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ÅTERUPPBYGGNADSARBETET 
 

Allmänt  
På ett tidigt stadium, när försäkringsfrågan börjat klarna, bestämde församlingen att de ville 
återuppbygga kyrkan ungefär som den varit. Alla var angelägna om att kyrkan utvändigt 
skulle återfå sitt skiffertak. Församlingen var nöjd med den gestaltning kyrkorummet hade 
fått vid renoveringen 2000 och ville bara ändra vissa enskildheter. En viktig punkt för 
församlingen var att man skulle känna igen sig i kyrkan. Givetvis var man nu tvungen att 
finna lösningar för de föremål, som förstörts i branden, främst altaruppsatsen.   
 
Tur i oturen var att kyrkan var ovanligt väl dokumenterad i nutid. Eftersom den hade 
renoverats så sent som 2000 fanns aktuella ritningar, handlingar och foton, det fanns en 
aktuell vårdplan liksom en aktuell inventering av de kulturhistoriskt värdefulla inven-
tarierna.   
 
Den mest angelägna åtgärden var först att återuppbygga kyrkans tak. Generellt kan man 
säga att detta arbete med att bygga ett nytt tak på kyrkan var den stora skillnaden mot en 
"vanlig" kyrkorestaurering. De övriga åtgärderna var likartade mot vad som brukar utföras 
vid liknande typer av renoveringar, även om det naturligtvis var vissa speciella problem 
orakade av branden.  
 
En förändring jämfört med tidigare var att värmesystemet förbättrades, eftersom det befint-
liga bergvärmesystemet från förra renoveringen inte gav tillräcklig effekt. Vidare inredde 
man åter den gamla sakristia som sakristia medan det norra utrymmet under läktaren i 
stället blev kök och förråd.  
 
Den mest påtagliga förändringen för en besökare är den nya korutsmyckningen, som ersatt 
den nedbrunna altaruppsatsen. I övrigt var avsikten att ge kyrkorummet ungefär samma 
utseende vad gäller utformning och färgsättning som före branden.  
 

 Kyrkorådet 
De avgörande besluten fattades av kyrkorådet i Tysslinge församling. Redan på mån-
dagen efter branden samlades kyrkorådet till ett extra möte, efter att kontakt etablerats 
med både försäkringsbolag och stift.  
 
Vid ett extra ordinarie sammanträde den 23 mars 2014 beslutade kyrkorådet att målet 
var att återställa kyrkan exteriört. Vid detta möte beslutades även om att ansöka om 
kyrkoantikvarisk ersättning för de delar av återuppbyggnaden som inte täcktes av 
försäkringen.  
 
Vid det ordinarie kyrkorådet den 25 mars gavs Kyrkogårds- och fastighetsgruppen, 
bestående av kyrkorådets ordförande Lars-Gustav Wetterberg, kyrkoherde Johan 
Bremer och kamrer Agneta Gustavsson mandat att företräda kyrkorådet vid kommande 
brandmöten. I det fortsatta arbetet var kyrkoherden och ordföranden närvarande vid i 
stort sett alla bygg- och gestaltningsmöten. Efterhand fick även kyrkoherden och 
ordföranden rätt att fatta akuta beslut för att sedan rapportera dessa i efterhand.   

 

 Olika medverkande   
Till dem församlingen tog kontakt med de första dagarna var det arkitektkontor, som 
ansvarat för restaureringen i kyrkan år 2000 och som även utarbetat vårdplanen för 
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kyrkan år 2006-12-05, nämligen Arkitektur & Byggnadsvård, tidigare Alton Arkitekter AB. 
Detta företag hade således aktuella ritningar, handlingar och foton över kyrkan. Liksom 
år 2000 blev nu byggnadsingenjör Börje Lindström byggledare medan arkitekt 
SAR/MSA Kerstin Åkerstedt nu fick ansvaret för de arkitektoniska frågorna.  
 
En viktig roll hade givetvis försäkringsbolaget. Kyrkan var försäkrad hos Kyrkans försäk-
rings AB med Moderna Försäkringar som återförsäkringsbolag. Församlingen hade 
sedan under hela byggtiden en konstruktiv dialog med försäkringsbolaget.  
 
En viktig part i början av processen var också saneringsfirman Skadeteknik, som inte bara 
svarade för röjnings- och rivningsarbetet utan även utförde en del efterföljande arbeten 
som fuktmätningar o.dyl.  
 
Eftersom kyrkan lyder under Kulturmiljölagen togs också i ett tidigt skede kontakter 
med Länsstyrelsen och dess handläggare av det kyrkliga kulturavet. Länsstyrelsen var 
också med på några möten i början av processen.  Sammanfattningsvis kan man säga att 
länsstyrelsen var angelägen om att kyrkans exteriör med sitt skiffertak skulle återställas. 
Församlingen hade däremot friare händer invändigt, eftersom kyrkan renoverats ganska 
nyligen och den nu dessutom brunnit.  
 
Församlingen tog, som berörts ovan, också kontalt med Strängnäs stift för att bl.a. utröna 
i vilken utsträckning det var möjligt att få ekonomiskt stöd i form av kyrkoantikvarisk 
ersättning.  
 
Förutom arkitektfirman togs successivt under processens gång kontakt med olika konsul-
ter och entreprenörer, vilka anlitades för olika uppdrag. Delvis var det samma företag, 
som medverkade vid restaureringen år 2000, t.ex. elkonsult, puts-, måleri-, snickeri-, 
sten- och glasentreprenörer, konservator, gelbgjutare m.fl. (Betr. använda konsulter och 
entreprenörer, se Administrativa uppgifter s. 147.)  
 
Erforderliga kontakter togs givetvis också med kommunen och andra myndigheter, vilket 
inte redovisas i denna rapport. 
 

 Byggprocessen 
När församlingen bestämt att Vintrosa kyrka skulle återuppbyggas påbörjades projekte-
ringsarbetet, i första hand av kyrkans tak. Successivt arbetades sedan olika handlingar 
och förslag fram, vilka erfordrades för att arbetet skulle kunna genomföras (se förteck-
ning s. 149).    
 
Det konkreta återuppbyggnadsarbetet av kyrkan kan man säga tog sin början när kyrko-
rummet var avröjt från brandresterna och golvet städat. Det var i början av maj, dvs 
knappt tre månader efter branden.  
 
Under hela processen ägde olika projekterings-, bygg- och gestaltningsmöten rum. Till 
en början skedde projekteringsmöten varje vecka men de blev efterhand glesare i takt med 
att själva byggprocessen kom igång. Från sommaren 2014 ägde i stället byggmöten rum 
en gång i veckan under hela den byggtiden, de flesta på plats i kyrkan. Det genomfördes 
18 protokollförda projekteringsmöten och 69 byggmöten.   
 
Gestaltningsprocessen kom igång senare. Det första protokollförda gestaltningsmötet 
ägde rum efter ett drygt halvår, 2014-10-07. Idéerna och lösningarna växte fram efter 
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hand. Inför återuppbyggnadsarbetet utarbetade kyrkoherde Johan Bremer 2014-07-13 ett 
"Program för återuppbyggnad", där han tog upp de frågor som var viktiga för försam-
lingen. Ett mycket viktig punkt i detta arbete var att återge kyrkan en ny "altaruppsats" 
(se vidare Ny korutsmyckning s. 96). Sammanlagt blev det 10 minnesanteckningar efter 
gestaltnings- och färgsättningsmöten.  
 
Därutöver skedde ytterligare möten, bl.a. på grund av problemen med murkrönet.  
 

 
 

 
 

 Undersökningar  
Kontinuerligt under byggtiden gjordes erforderliga undersökningar. Skadeteknik utför-
de fuktmätningar på olika håll i kyrkorummet och det placerades s.k. klimatlogar för att 
mäta fukten i orgeln, senare också i predikstolen. Skadeteknik ansvarade också för 
klimathållning och uttorkning i hela kyrkorummet. Under det sista halvåret gjordes 
ytterligare fuktmätningar p.g.a. problem med mögeltillväxt på de nya isoleringsskivorna 
på vinden. 

När kyrkorummet var röjt 

och golvet tvättat tog det 

konkreta återuppbygg-

nadsarbetet sin början. 

Foto 29 april 2014.  

Under den knappt 2-åriga 

processen ägde mer än 100 

olika möten rum, som här 

ett byggmöte under det nya 

innetaket.   
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YTTER - och INNERTAK 
 

Allmänt 
Av olika skäl, bl.a. nutida tekniska krav, valde man nu att göra en ny takstolskonstruktion 
med nutida teknik och av moderna material i stället för att försöka återskapa den nedbrunna 
takstolen från 1820-talet. Länsstyrelsen ställde inte heller några krav på att den ursprungliga 
takstolen skulle återställas vad gäller material och utförande, bara att innertaket skulle få 
samma utseende som tidigare. Till själva takstolen användes nu limträbalkar i stället för 
timmer och för takkonstruktionen i övrigt betong och tegel i stället för kalksten, kalk- och 
lerbruk. Även innertaket utfördes med delvis modernare material och metoder. Däremot 
blev ytskikten på såväl ytter- som innertak mycket traditionella, skiffer respektive kalkbruk.   
 
För att kunna bygga upp taket var man tvungen att använda sig av såväl utvändiga som 
invändiga byggnadsställningar. De utvändiga var redan på plats och de invändiga var 
färdigresta i mitten av maj 2014. När väl takstolarna var på plats fick de fortsatta arbetsupp-
gifterna med ytter- och innertaket samt murkrönet saxas i varandra för att få de olika delarna 
på plats på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Det var olika hantverkare som skulle samordna sina 
arbetsinsatser; murare, snickare, elektriker, skifferläggare, smed, plåtslagare m.m. Arbetet 
utfördes därför inte i exakt den ordning, som presenteras nedan. 
 

 
 

När det gäller uppbyggnaden av den nya takstolen och taket ger jag i denna rapport endast 
en översiktlig, beskrivande redogörelse. För korrekt teknisk redovisning hänvisas till de 
olika ritningarna och arbetshandlingarna från konstruktören SamCon och Arkitektur & 
Byggnadsvård.  
 
Drygt 9 månader efter branden stod kyrkan åter under eget tak! 
 

 Befintligt murkrön 
Kyrkans murar avslutades upptill av ett murat murkrön, i vilket takstolen av timmer var 
fastmurad. På utsidan fanns en utvändig, profilerad och putsad taklist under takfoten 
och på insidan en mindre taklist vid övergången mellan innerväggen och det tunn-
välvda taket.  
 
Murkrönet var trapetsformat, högre på utsidan och lägre på insidan. Yttre delen av 
utsidan var formad efter takets flacka lutning. Kyrkans yttre taklist - liksom till viss del 

Den invändiga byggnadsställ-

ningen är rest för att man ska 

kunna börja bygga det nya taket.  
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även den inre taklisten - var på olika sätt integrerade i detta murkrön, som därmed fick 
större bredd än kyrkans murverk. Murkrönet var murat av grovhuggna kalkstenar samt 
ler- och kalkbruk men taklisterna var av tegel. Mitt inne i murkrönet låg ett remstycke 
av trä. (Utförligare beskrivning av Murkrönet, se Antikvariska iakttagelser s. 118.)  
 
Från början var avsikten att murkrönet skulle återanvändas i sin helhet för den nya 
takstolskonstruktionen, sedan de gamla brända takstolsresterna avlägsnats. Därvid 
skulle den nya takstolen placeras i de håligheter, som fanns kvar i murkrönet efter de 
gamla takstolarna.  
 
Efter dessa inledande idéer kom konstruktörerna av den nya takstolen fram till att 
denna lösning inte skulle bli tillräckligt stabil. Den inre delen av murkrönet skulle därför 
rivas och i stället där ersättas av en betonggjutning, i vilken de nya takstolarna skulle 
förankras. Detta rivningsarbete påbörjades också. De yttre partierna av murkrönet skulle 
därvid behållas.  
 

 
 

  

Murkrönet med 

rester av den 

brunna  takstolen.  

Från början var avsik-

ten att murkrönet skulle 

återanvändas för den 

nya takstolen, som 

skulle placeras i de 

befintliga håligheterna.  
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 Hussvamp och rivning av murkrönet 
Rivningen av murkrönets inre del påbörjades i mitten av maj 2014. Inne i muren påträf-
fades plötsligt rikligt med svampmycel. Det togs prover både från södra och norra 
långsidorna, vilka analyserades. Det visade sig att murkrönet var angripet av äkta 
hussvamp.  
 
Det utfördes ytterligare undersökningar. Man gjorde ett tvärsnitt genom murkönet på 
norra sidan för att där dels se angreppets omfattning, dels bedöma murens stabilitet. 
Man konstaterade att svampmycelet fanns mitt inne i murkrönet men också att mur-
krönets stabilitet var dålig, när delen in mot kyrkorummet hade rivits.  
 
Påträffandet av hussvampen ledde till ett par överläggningar på plats samt olika diskus-
sioner och överväganden (23/5 och 2/6 2014). Detta ledde till att kyrkorådet beslutade 
att hela murkrönet inklusive de två taklisterna skulle rivas för att hussvampen skulle 
kunna saneras på ett betryggande sätt och för att man skulle kunna få ett stabilt under-
lag för den nya takstolen. Om delar av murkrönet behållits skulle man inte ha kunnat 
vara säker på all hussvamp blivit bortsanerad utan risk skulle ha förelegat att svampen 
skulle kunna blossa upp igen.  
 

 
 

 

Då det visade sig att 

murkrönet var kraftigt 

angripet av hussvamp 

ledde det till flera 

undersökningar och 

överläggningar på 

plats. Det bestämdes att 

murkrönet skulle rivas.  

Då murkrönet revs 

kunde man se att 

kvarvarande trävirke 

var helt söndersmulat 

av hussvampen liksom 

att stenarna i konstruk-

tionen var kraftigt 

angripna av det vita 

svampmycelet.   
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När murkrönet sedan revs konstaterade personalen från Skadeteknik att det var väldigt 
mycket hussvamp inne i muren, dels på stenarna men också på bruket. Särskilt kraftiga 
var angreppen dels mitt på södra långsidan, dels i nordöstra delen av norra långsidan. 
Som en följd av hussvampen var remstycket till stora delar rötskadat, tidvis var det bara 
pulver kvar eller så saknades remstycket helt. Detta var något vi hade funderat över i 
samband med den första rensningen av murkrönet, då de brandskadade takstolarna 
togs bort och det bara fanns tomrum på vissa partier. Hussvamp var alltså förklaringen! 
 
Huruvida hussvampen var aktiv nu 2014 eller inte kunde inte avgöras, inte heller hur 
länge den funnits i muren. Det kan också ha varit så att den varit aktiv för länge sedan 
och att den nu bara vara latent.  
 
Drygt ett år efter branden, då den nya takstolen redan var på plats, framkom det upp-
gifter om att taket på norra långsidan hade brunnit 1914 (se Historik s. 18). I vilken 
utsträckning släckningsarbetet och dess vatten påverkat förekomsten av hussvampen 
vet vi inte men det har kanske haft en viss inverkan. I samband med skrivandet av 
denna rapport kom det fram ytterligare nya upplysningar, nämligen att hela den inre 
taklisten murats av tegel vid den invändiga renoveringen 1956. Den befintliga taklisten 
av trä var då förstörd av röta8. Man kan misstänka att det kan ha haft ett samband med 
hussvampen.   
 
Det merarbete som hussvampen orsakade i form av ytterligare rivningsarbete och mera 
gjutningsarbete kom att förskjuta byggprocessen några veckor. Detta ledde i sin tur till 
att den utvändiga putsningen, som planerats att ske samma höst, fick förläggas till våren 
2015 i stället.   
 
Den slutliga rivningen av murkrönet med sina kalkstenar, bruk och taklister av tegelsten 
tog knappt två veckor och var avslutad i mitten av juni 2014.   
 
När murkrönet avlägsnats framträdde den släta ovansidan av kyrkans yttermur. Centra-
la partiet utgjordes av murad naturkalksten men längs ytterväggen bestod ytskiktet av 
tegelstenar, liggande vinkelrätt mot muren.  

                                                 
8 Isman, I, Förnyade helgedomar, Vintrosa kyrka. Till hembygden 1957. Strängnäs stifts julbok.   

T.v. Det var ett tungt arbete att riva murkrönet. T.h. Förslag till åtgärder mot framtida svampangrepp. 

Arkitektur & Byggnadsvård.  
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Murkrönet rengjordes därefter noggrant i omgångar för att avlägsna hussvampmycelet; 
dammsugning, bränning med ogräsbrännare  (den gasolbrännare församlingen använ-
der för ogräsbekämpning var precis lagom i storlek) samt slutligen behandling med 
svampdödande boracol. Efter dessa insatser mot hussvampen började det konkreta 
uppbyggandet av det nya taket.  
 

 Nytt murkrön och ny utvändig taklist 
Ett nytt murkrön byggdes nu upp av armerad betong och tegel. (För en mera utförlig 
redovisning, se konstruktionsritningarna.). För att minimera risken för hussvamp i den 
nya takkonstruktionen lades tjock takpapp som isolering mot den gamla muren innan 
den nya konstruktionen kom på plats.  
 
På insidan av murens ovansida göts en armerad betongklack (0,2 m hög och 0,4 m bred, 
att jämföra med murens bredd på ca 1,2 m). Armeringen var förankrad i muren med 
hjälp av s.k. ankarstänger, vilka var fastsatta i hål som borrats snett ner i muren. På 
denna betongklack sattes därefter stora specialanpassade beslag/hållare av metall fast, i 
vilka de nya takstolarna placerades.   
 

 

Kyrkmurens släta 

ovansida sedan mur-

krönet rivits och ytan 

behandlats med 

boracol. Byggnads-

ställningarna omger 

muren på ömse sidor.    

På insidan av murens 

ovansida göts en 

armerad betongklack 

som här över koret.  
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När takstolarna kommit på plats (se nedan Takstolar) murades utanför betongklacken, 
alltså på utsidan av murens ovansida, ett nytt murkrön upp. På många sätt hade denna 
nya konstruktion likheter med det gamla trapetsformade murkrönets yttre delar. Man 
kan säga att den murade utvändiga takfoten återställdes. För murningen användes 
stortegel från Haga tegelbruk. Sammanlagt gick det åt mycket tegel! 
 
På utsidan var teglet murat så att det bildade den nya taklisten med tegelstenar av olika 
format och riktning. Taklisten bestod sammanlagt av fyra tegelskift, som var utkragan-
de. Teglet var murat så att listen sedan skulle kunna slutformas till en profilerad list med 
hjälp av putsbruk. Teglet i 1:a skiftet - nerifrån räknat - var i liv med ytterväggen. Teglet 
i 2:a skiftet var utkragande med ytterkanten avfasad för hand för att få en profil. 3:e skif-
tet var ytterligare utkragande med tegelstenar ställda "på högkant", dvs. med långsidor-
na uppåt. 4:e skiftet var också utkragande, också stående på högkant och med avfasad 
ytterkant, vilket i detta fall skett maskinellt. I samband med de utvändiga putsarbetena 
putsades sedan taklisten så att den fick samma utseende som den tidigare taklisten.  
 

 
 

 

Utanför betong-

klacken murades 

tegel i olika skift för 

att bilda kyrkans 

yttre taklist.  

Yttre taklisten murades 

på ett liknande sätt som 

den gamla, där de yttre 

tegelstenarna vilade på 

en skena av metall.  
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Metallskenan förankra-

des i den nya takstolen.  

Vid västra gaveln åter-

användes delar av den 

gamla konstruktionen 

för att bära upp den 

nya yttre taklisten.  

Den nya yttre taklisten 

med sin bärande skena. 

I bakgrunden syns den 

gamla putsade taklisten.   
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Liksom yttre taklisten före branden bars den nya utvändiga taklisten upp av en metall-
konstruktion (betr. den tidigare konstruktionen, se Antikvariska iakttagelser s. 121). En 
skena av varmförzinkad stål var med jämna mellanrum med hjälp av ett slags justerbara 
beslag förankrad betongbalken. 3:e tegelskiftet längs hela takfoten vilade på denna 
metallskena. Dessutom var skenan även förankrad i takstolarna. Befintliga s.k. drag-
ankarstål i koret murades åter fast.  
 
Ovanpå yttre taklisten och ett stycke in på betongklacken murades ytterligare 3-4 skift 
tegel upp (ovanpå betongbalken ligger inalles 5 skift tegel mellan takstolarna). Teglet 
murades avtrappande inåt och täcktes med bruk, så att ytan blev slät. Murkrönet fick 
därmed samma lutning som yttertaket. Till formen såg det nya murkrönet nästan ut som 
det gamla.  

 

  
 
 
 
 

 Takstol  
Efter inledande diskussioner bestämdes att den nya takstolen skulle göras av limträ. 
Utformningen diskuterades också, om den skulle göras i en enda konstruktion eller inte. 
Man kom fram till att en två-delad lösning skulle vara bäst. Det innebar en yttre limträ-
balk, som bildar yttertaket, och en inre limträbåge, som bildar det tunnvälvda inner-
taket.  
 
Även den inre bågens utformning diskuterades, om den skulle göras något flackare än 
det tidigare tunnvalvet av akustiska skäl. Eftersom kyrkoherden var nöjd med akustiken 
i det gamla kyrkorummet beslöts det att inte göra några stora förändringar. Formen blev 
dock inte identisk med det ursprungliga tunnvalvets form utan taket blev något flackare 
och kortare i sidled.  
 
Sista veckan i augusti 2014 monterades så de nya takstolarna. De yttre limträbalkarna 
var så stora att de levererades till kyrkan i delar och fick spikas ihop på plats. De lades 
ut på grusplanen framför Kyrkskolan, där de olika delarna sedan spikades ihop med 
hjälp av s.k. hålplåtar och ankarspikar. Till varje yttre balk användes 1.200 spikar.  
 
Takstolarna firades sedan upp på plats med hjälp av mobilkranen, först den yttre tak-
stolen och sedan den inre bågen. De monterades i hållarna på betongbalken och drogs 
fast med starka bultar. Extra "knivigt" var det att få takstolarna på plats över det tre-
sidiga koret, där vissa justeringar av takstolarna fick göras.   
 

Det nya murkrönet murades upp av fem skift tegel ovanför nya yttre taklisten. 

T.v. under arbete, t.h. avjämnad till samma lutning som yttertaket.   
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Ändarna på alla takstolsdelar penslades först med boracol, även inne i takstolshållarna.  
Under det fortsatta takarbetet skedde ytterligare behandling med boracol på delar av 
takstolarna. I samband med att de lagrats under sommaren hade det uppstått kondens 
under skyddsplasten med lätt mögelpåväxt som följd på vissa delar. Dessa fick först 
isblästras innan de kunde behandlas med boracol. Även andra delar av konstruktionen  
penslades med boracol fortlöpande under arbetet.  
 

 
 

 
 

 

Den nya takstolen av lim-

träbalkar är tvådelad, dels en 

inre del som bildar det tunn-

välvda innertaket, dels en yttre 

del som bildar yttertaket. Den 

yttre delen var så stor att den 

fick monteras ihop på kyrk-

backen.     

Takstolarna lyftes upp med 

hjälp av mobilkranen.  

Takstolarna placerades i 

rätt läge i särskilda 

hållare på betongbalken.  
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För att undvika fram-

tida angrepp av hus-

svamp penslades tak-

stolsändarna med 

boracol innan de 

placerades i sina 

hållare.  

Takstolarna under mon-

tering i sina hållare på 

betongklacken, innan 

yttre taklisten av tegel 

började muras.  

Takstolarna i sina hållare. 
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De nya takstolarna på 

plats. Här ser man de 

inre takstolarna, som 

ska forma det tunn-

välvda innertaket. Foto 

mot koret. 

Extra besvärligt var 

det att få takstolarna 

på plats över det 

tresidiga koret.  

De nya takstolarna 

sedda mot orgeln i 

fonden.  
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 Yttertak 
På takstolarnas utsida spikades ett spontat underlagstak med takpapp ovanpå. Taket 
täcktes sedan med skiffer, något som både församlingen och Länsstyrelsen var ange-
lägna om. Det tidigare skiffertaket, lagt 1906, var från Grythyttan med mönster upptill 
av ljusare skiffer från Glava i Värmland. Skifferentreprenören kunde inte få tag i den 
mängd Grythytteskiffer, som skulle ha behövts för att lägga ett helt nytt tak. Efter 
diskussioner och efter att ha tittat på olika prov på nyproducerat skiffer valdes ett 
spanskt skiffer, som var snarlikt Grythytteskiffret i färg och struktur. Till mönster-
läggningen lades liksom tidigare skiffer från Glava. Skifferplattorna hade samma form 
och lades på samma sätt som tidigare, med rektangulära skifferplattor med trubbigt, 
spetsig avslutning nertill, så att det färdiga skiffret ser sexkantigt ut.    
 
Liksom tidigare lades på taknocken en nockplåt och på koret snednockar av koppar. På 
norra långsidan monterades nära nocken ett nockräcke (av säkerhetsskäl för framtida 
underhållsarbeten) och på södra långsidan ett snörasskydd över den södra ingångs-
dörren. Mot tornet sattes det upp nya ståndskivor av koppar liksom tidigare. Även 
hängrännor monterades, av vit plåt.  
 
På norra sidan försågs taket också med två ventilationshuvar, vilka tillkom för att vid 
behov lufta såväl murkrönet som vinden för att undvika framtida angrepp av hus-
svamp. Senare under byggtiden förstorades den västra huven för att även inrymma 
ventilation från rummen under läktaren. På taket monterades åter åskledare. 
 
Slutbesiktning av yttertaket skedde 13 december 2014, då vissa efterarbeten återstod. I 
och med att yttertaket var klart kunde det skyddande tälttaket monteras ner, vilket 
gjordes veckan före jul 2014.  
 

 
 

 

På de yttre takstolarna spikades ett spontat 

underlagstak med takpapp ovanpå.  

Liksom tidigare täcktes taket av skiffer. 

Här med nya snednockar av koppar.  
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 Innertak och isolering 
På de inre limträbågarna spikades en gles underpanel av bräder. Under panelen monte-
rades en s.k. ångbroms, baserad på cellulosamaterial.  
 
Taket försågs därefter med isolering mellan ytterpanelen och ångbromsen. Isolerings-
materialet utgjordes av Isolina linisolering i skivformat. För att få byggprocessen att löpa 
smidigt monterades isoleringen på södra sidan på utifrån och på den norra sidan inifrån.  
 

 

Det nylagda skiffertaket med samma utseende som före branden. De ljusa skifferplattorna 

är liksom tidigare från Glava medan de mörkare inte längre är från Grythyttan utan från 

Spanien men med ett likartat utseende vad gäller struktur och färg.   

Arbete med montering av innertakets underpanel med ångbroms.  
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Sommaren 2015 upptäcktes mikrobiell påväxt, dvs mögel, på de nya isolerskivorna. 
Främst uppträdde möglet i mitten av taket, inte på sidorna. Successivt under hösten -
vintern 2015-16 byttes angripna skivor ut men problemet fortsatte. Det gjordes under-
sökningar, leverantören kontaktades, ventilationen undersöktes, en oberoende besikt-
ningsman kopplades in osv. Problemet kvarstod till viss del hösten 2016 och var då inte 
löst fullt ut. Vinden måste kontinuerligt i framtiden hållas under uppsikt genom 
klimatmätning.  
 

 Putsning och avfärgning av innertaket 
När taket var färdigisolerat i början av december 2014 spikades armerad vassmatta på 
takpanelen. Därefter putsades innertaket. Först gjordes en första tunnare grundning 
med hydrauliskt kalkbruk, vilket fick torka under julhelgerna 2014-15. Efter en andra 
grundning skedde slutputsning med ett luftkalkbruk från mitten av januari, ett arbete 
som tog 3 - 4 veckor. Slutputsen bearbetades noggrant för att få en slät yta. Ca 25 mm 
bruk påfördes i taket.  
 

 

Här syns den isolering i 

skivformat, som lades mellan 

ytterpanelen och ångbromsen.  

Spikning av armerad vassmatta på innertaket.  
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Grundning med puts 

på den armerade 

vassmattan, här 

ovanför orgeln.   

Det lades på flera 

olika lager putsbruk.  

Slutputsen bearbetades noggrant för att få en slät yta.  
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En av murarna åstadkom fyra takrosetter i taket mot tidigare tre. Den näst bakersta ljus-
kronan, som flyttats 2000, hade ingen takrosett. Ett parti av en av takrosetterna hade 
tillvaratagits och användes som förlaga vid tillverkningen av den mall, som användes 
vid formningen av de nya takrosetterna av puts. För att få putsen att fästa slogs på de 
aktuella platserna först in en  massa spikar i taket.  

 

   
 
 
Sedan den nya putsen fått stå och torka några veckor avfärgades taket tredje veckan i 
mars 2015. Liksom tidigare gavs taket en ljusblå kulör i två tunna strykningar, ett arbete 
som utfördes under två dagar med mellanliggande torkning. Det var 8 personer, som 
kalkade taket bredvid varandra för att få jämn strykning. Avsikten var att få samma blå 
kulör som tidigare men möjligen blev den något kraftigare.  
 
När ställningarna rivits upptäcktes att det fanns mörkare stråk i taket, något man inte 
uppfattat när man stod uppe på ställningarna nära taket. Detta berodde förmodligen på 
att putsen sugit ojämnt och tagit åt sig mer färg på de partier, där murarna arbetat extra 
mycket med putsen i skarvarna mellan olika putspåslag. Dessa mörkare färgstråk retu-
scherades senare av konservatorn från en rullbar ställning genom att en blandning av 
krita och torrpigment, lösta i aceton, applicerades på aktuella partierna.    
 

 

T.v. Takrosetterna återställdes i taket. T.h. profilmallen som murarna tillverkade efter de gamla takrosetterna.  

Liksom tidigare gavs taket en ljusblå kulör. Åtta personer bredvid varandra 

kalkade taket samtidigt för att få en jämn strykning. Foto: Per Edlund.  
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 Inre taklist 
Den gamla inre, putsade taklisten av tegel, som var nätt i formatet, revs samtidigt som 
det gamla murkrönet. Den nya taklisten kunde av flera skäl inte utföras som den gamla. 
Vid gjutningen av betongklacken i det nya murkrönet uppstod en tydlig skarv mot 
innerväggen som var så pass bred att man var tvungen att dölja den med en större list.  
 
Den nya taklisten fick därför kraftigare dimensioner än den äldre taklisten. Den gjordes 
av akustiska skäl också mera utskjutande i rummet. Den skulle också ge plats för skenor 
till de spotlights, som skulle belysa koret i stället för den tidigare ljusringen. Till skillnad 
mot sin föregångare tillverkades den nya taklisten av trä. Det är inte gjord av homogent 
trä utan byggdes upp av profilerade trälister av olika format.  
 
 

 
  
 
 
 
 

   
 

Den nya taklisten är inte kompakt utan är uppbyggd av profilerade trälister av olika format. Före 

branden var taklisten av tegel. Den var inte ursprunglig utan hade tillkommit 1956, då den äldre 

taklitsen av trä visat sig vara rötskadad. Elledningar är dragna ovanpå den nya taklisten.   

T.v. Den nya taklisten i Vintrosa behövde av tekniska skäl göras större än tidigare. För att 

bedöma storleken gjordes prov i Tysslinge kyrka. T.h. Den nya taklisten innan den målades grå.  
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 Ventilation av vinden 
För att kunna kontrollera och förhindra framtida angrepp av hussvamp och mögel 
gjordes några extra installationer. Vinden försågs med ett mekaniskt ventilationssystem, 
som sätter igång när det är gynnsamt för uttorkning, dvs när den relativa fuktigheten är 
lägre utomhus än på vinden. Två ventilationshuvar med spjäll monterares därför på 
yttertakets norra takfall, den ena för tilluft och den andra för frånluft. Vinden försågs 
också med ett par klimatloggar, en nära tornet och en över koret, vilka kan avläsas på 
manöverpulpeten i kyrkorummet. Där ska också varningar visas. Murkrönet /takfoten 
kan dessutom inspekteras inifrån vinden, via en nedhissbar stege från landgången på 
vinden.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Vinden försågs med ett mekaniskt ventilationssystem, som sätter igång 
när det är gynnsamt för uttorkning. Under monteringen inne på vinden.  

En av de två utvändiga ventilationshuvarna på norra takfallet.  
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EXTERIÖR 
 
Allmänt  
De utvändiga putsarbetena utfördes våren 2015, alltså efter det att det invändiga putsarbetet 
var slutfört. I princip var det en sedvanlig utvändig renovering frånsett putsarbetet med 
kyrkans nya utvändiga taklist. Det stora arbetet med att ge kyrkan ett nytt tak har beskrivits 
tidigare.  
  

 Fasaderna  
Av de underhållsarbeten som ägt rum under de senaste decennierna kan följande 
nämnas9:  

- Omkring 1960 målades fasaderna med plastfärgen "Drywall", antingen hela fasaderna eller 
bara de släta omfattningarna (det framgår inte riktigt av handlingarna). Det blev blåsbildningar 
i färgen.  
- 1973 -74 renoverades fasaderna utvändigt. Den utvändiga putsen var tydligen ganska dålig 
och skadad upp till underkant fönster. Enligt handlingarna skulle putsen på de aktuella 
partierna antingen blästras eller knackas ner och hydrauliskt kalkbruk, kalkbruk och kalkfärg 
användas. (Jan Helgstrand, K-konsult.) 
-1982 putslagades och avfärgades tornets fasader. Putslagning skulle ske med hydrauliskt 
kalkbruk och avfärgning med Serponit KC-färg men med KC-bruk på sockeln. (Jerk Alton 
Arkitekter AB.) 

 
Generellt kan sägas att putsen var i gott skick. På tornet syntes spår efter branden på 
östra och norra tornväggarna, som var sotiga men putsen hade inte skadats. Tornet hade 
fläckvis partier med rosa kulör, främst på en av hörnkedjorna och nertill vid entrén i 
väster. Detta hade dock med branden att göra utan var förmodligen en följd av färg-
förändringar i ny fasadfärg i samband med putslagningar.  
 

 
 

                                                 
9 Olika ärendehandlingar, Örebro läns museums arkiv. 

Vintrosa kyrka utvändigt sedan taket är lagt men före de utvändiga putsarbetena. Januari 2015.  
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Fasaderna högtryckstvättades först. Trots detta var putsen på de sotiga tornfasaderna 
fortfarande lite mörk.    
 
Skadad puts och sprickor höggs därefter bort/upp. På långhuset var det främst sprickor 
över och under en del av fönstren. (Det var betydligt fler upphuggna sprickor invändigt 
i långhuset.) De nedersta partierna av de släta omfattningarna runt sydportalen höggs 
också upp och nätades, liksom tidigare.  
 
På tornet var det lite mera skador, t.ex. på undersidan av tornets taklist, särskilt på östra 
sidan. Denna taklist har samma konstruktion som på långhuset, dvs taklisten vilar på  
en metallskena. Rost i denna skena hade orsakat sprickbildningar i listen med skador 
som följd. På tornet i övrigt höggs puts bort, särskilt på de släta hörnkedjorna så det såg 
ut som långa ringlande ormar, men på vissa ställen var det större sammanhängande 
sjok. De släta omfattningarna hade varit mera utsatta för väder och vind med större 
skador som följd.   
 

  
 
 

Särskilt på tornet var putsen missfärgad.  

T.v. På långhuset fick en del sprickor under och över fönstren huggas upp. 

T.h. Nertill på tornet var det en hel del puts- och färgskador.  
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Tornets rundbågiga ljudöppningar omges av s.k. serlianbågar, dvs två plistrar med 
mellanliggande slätputsat parti och ovanförliggande list. Även på dessa lister fanns 
liknande skador som på taklisten. Partierna mellan pilastrarna var svartmålade med 
krackelerad färg. Det syntes att det var två lager med färg, antagligen både kalkfärg och 
oljefärg. Partierna skrapades nu rena och målades med svart oljefärg.  
 

 
 
Därefter putslagades fasaderna på såväl långhus som torn. Sedan utfördes avfärgning  
Vid bestämning av fasadernas kulör var avsikten att kyrkan skulle behålla sin färg-
sättning, vitt med dragning åt gult. Det utfördes två provstrykning. Möjligen blev den 
kulör som valdes något gulare än tidigare.  
 
Enligt putsentreprenören och materialleverantören Målarkalk är det en hård puts på 
kyrkan, kanske innehållande hydrauliskt kalkbruk.  

Tornets taklist hade 

samma konstruktion 

som långhusets med 

en bärande skena av 

järn. Denna hade 

rostat och orsakat 

sprickor i putsen, 

som fick huggas upp.  

Den svarta färgen 

på de putsade parti-

erna vid tornets 

ljudöppningar var 

krackelerad och 

målades nu med 

svart oljefärg.  
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 Utvändig taklist 
Den nya utvändiga taklisten av tegel putsades med hjälp av en mall så att den fick 
samma utformning som den tidigare taklisten. Innan den ursprungliga taklisten revs 
hade putsentreprenören gjort en uppmätning, som användes som förlaga vid tillverk-
ningen av den nya mall, som murarna använde sig av. De gjorde att arrangemang, en 
s..k. släde, där mallen kunde förflyttas längs med takfoten.  
 
Innan taklisten putsades fästes ett armeringsnät utanpå den yttersta delen av listen 
inklusive den metallskena, som listen vilar på (se Nytt murkrön och ny utvändig taklist 
s. 57). Det var ett tidsödande arbete att putsa listen. Efter grundning påfördes uppåt 10 
lager puts.   
 

 
 

  

Upptill: Den nymurade utvändiga taklisten innan taket kommit på plats.  

Nertill: Grundning med bruk på den nya taklisten.  
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Murare Henry Berg visar 

den profilmall - utformad 

som den gamla taklisten -  

med vars hjälp den nya 

taklisten fick sitt utseende 

efter ca 10 lager puts. 

T.v. är taklisten 

färdig med sin 

slätputs, t.h. pågår 

fortfarande arbetet.   

Den färdiga taklisten. Det 

var ett tidsödande arbete.  
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 Tornlanternin och -tak 
Tornets lanternin av trä skrapades och målades med oljefärg. Vid renoveringen 2000 
gavs den en gul kulör men den målades nu brutet vit för att bli ljusare och utgöra en 
kontrast mot putsfärgen.  
 
Taken på såväl lanterninen och som på tornet är täckta med järnlåt, där färgen flagnade. 
Båda dessa takfall målades nu av plåtentreprenören efter lagning av förekommande 
skador. Tornkorset förgylldes också.  
 
 

          
 
 
 
 
 

 

Lanterninen före resp. efter arbetet. Sedan 2000 hade den en gul kulör men målades nu brutet vit.  

På torntaken flagnade färgen, varför de nu målades av plåtentreprenören.  
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 Fönster 
Eftersom många av glasen i korfönstren var skadade demonterades dessa bågar och 
fördes till glasmästaren, som bytte glasen på sin verkstad. Övriga fönster åtgärdades på 
plats av glasmästaren.  
 
På utsidan målades fönstren om i ungefär samma gröna kulör som tidigare.  
 
Fönstren på södra långsidan tätades sommaren 2016, eftersom regn trängde in vid 
kraftig blåst. Liknande behov finns på norra långsidan.  
 

 
 
 

 
  Upptill: Särskilt korfönstren hade skadats i branden. Man kan ana sprickorna i glaset här på 

södra korfönstren.  

Nertill: Fönstren målades i ungefär samma gröna kulör som tidigare, här av målare Josef 

Rosendal.  
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Dörrar 
Den kopparklädda västra dörren i tornet hade fått brytmärken när brandmännen försökte 
ta sig in i kyrkan vid branden. Dessa skador lagades med kopparplåt.  
 
Den likaledes kopparklädda södra dörren avkortades nertill, eftersom golvet innanför 
gjordes om för att eliminera det här befintliga trappsteget. Tröskelsten ersattes av en ny 
högre.  

 
 

 
 

 
Överst: Det lagade låset i västra ingångsdörren, som brandmännen försökte bryta upp 

vid branden. I mitten och nertill: Södra ingångsdörren före och efter avkortning nertill. 
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 Trappan i väster 
En del av trappan i väster med tillhörande ramp demonterades i samband med rör-
installationen för det nya bergvärmesystemet. Efter avslutad installation återställdes 
trappan och rampen.   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

T.v. Rampen och delvis också trappan fick demonteras 

för installation av det nya bergvärmesystemet.   

T.h. Efter arbetet men det är inte helt färdigställt.  

Vintrosa kyrka vid återinvigningen 28 mars 2016.  
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INTERIÖR LÅNGHUS 
 
Allmänt  
En bärande tanke vid återställandet av kyrkorummet var att församlingsborna skulle känna 
igen sig. Församlingen och kyrkoherden var i huvudsak nöjda med den utformning kyrkan 
fått vid renoveringen 2000, med vissa undantag. Därför inreddes kyrkan på i princip samma 
sätt som tidigare, med ett stort undantag; en ny korutsmyckning i stället för den uppbrunna 
altaruppsatsen.  
 
Ett par saker ville man dock förändra. Värmesystemet var inte tillräckligt effektivt. Kyrko-
herden ville göra altaret lite bredare och smalare men också förstora altarpodiet. Försam-
lingen ville också återta "gamla" sakristian som sakristia medan "nya sakristian" under 
läktaren kunde göras om till kök och förråd.  
 
Färgsättningen gjordes också i likhet med den gamla, även om det skedde vissa justeringar. 
Den gula kulören på väggarna och den blå i taket ville församlingen behålla. De tidigare 
mera kalla grå kulörerna på olika snickerier gavs nu en varmare grå kulör, t.ex. på läktare, 
läktarunderbyggnad, orgel, bänkgavlar, de liturgiska möblerna m.m.   
 
Fukt  
Att det var fuktigt i kyrkan efter släckningsarbetet var ganska självklart. Det vidtogs därför 
olika åtgärder för att dels undersöka fukthalten på olika håll i kyrkorummet (se Undersök-
ningar s. 52), dels genomföra olika ventilations- och avfuktningsåtgärder. Skadeteknik 
ansvarade för dessa fuktmätningar, som redovisades i olika protokoll, samt för  klimat-
hållning och uttorkningsåtgärder i kyrkan under byggtiden.  
 
När kyrkorummet var avröjt och golvet rengjort i början av maj 2014 - ca 2 månader efter 
branden - såg man att det fanns kvar fukt i golvet, som letade sig upp i skarvarna mellan 
kalkstensplattorna. Innan ställningarna restes i kyrkan för att bygga det nya taket var man 
tvungen att skydda golvet med byggskivor. För att kalkstensgolvet samtidigt skulle kunna 
ventileras lades detta skyddsgolv med en distans av ca 10 cm från kalkstensgolvet. Detta 
utrymme ventilerades under hela den tid ställningarna fanns på plats fram till dess att 
skyddsgolvet avlägsnades - efter drygt ett år - genom att luft blåstes in med hjälp av en fläkt.  
 

 

Läggning av skyddsgolv i kyrkan innan ställningarna kunde resas. 

För att kunna ventilera ut fukten lades skyddsgolvet med distans så 

att utrymmet däremellan kunde ventileras under byggtiden.   
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Skadeteknik mätte fukten på flera ställen. Att det var fuktigt i utrymmena under läktaren 
efter allt släckvatten konstaterades snart, en fukt som det skulle vara var svårt att hinna 
avlägsna under byggtiden. Golvet och inredningen i dessa utrymmen byggdes därför på ett 
sådant sätt att trä inte skulle komma i kontakt med väggarna och underliggande betonggolv.  
 

  
 
Innan putsarbetena av väggarna påbörjades mättes också fukten i väggarna i långhuset och 
läget bedömdes som tillfredställande. När det invändiga putsnings- och avfärgningsarbetet 
nästan var klart efter drygt fem månaders arbete - från  mitten av november 2014 till ca slutet 
av april 2015 -  uppträdde plötsligt fuktfläckar nertill på väggarna. Främst var det i koret 
men också på långsidorna. Fukten var också markant i utrymmena under läktaren. De som 
murade hade inte märkt någon fukt medan de höll på med väggarna i långhuset.  
 
Då gjordes det flera mätningar och det konstaterades att det var markant förhöjd fukthalt 
nertill i murarna men också uppe i murkrönet. Tänkbara orsaker diskuterades; markfukt, 
kapillärkrafter, släckvatten osv. Det hade också tillförts mycket vatten i samband med den 
nya putsen och kalkfärgen.  
 
En extern konsult kopplades in och olika åtgärder diskuterades. Till slut kom man fram till 
att det var bäst att försiktigt värma upp kyrkan till normal lufttemperatur under luftcirkula-
tion och ventilation. Genom att åstadkomma ett undertryck i kyrkan kunde fukten långsamt 
ventileras ut. Under några månaders tid fanns värmefläktar i kyrkan, där luften ventilerades 
ut genom sakristians fönster. Efter hand kopplades sedan det nya bergvärmesystemet in.  
Långsamt minskade fuktfläckarna under resterande byggtid men de var inte borta till åter-
invigningen mars 2016. Fukten minskade därefter successivt.  
 

 

I rummen under läktaren var det 

länge väldigt fuktigt. Fukten 

syns tydligt på väggarna. Foto 

23 maj 2014.  

Trots att det kontinuerligt utfördes fuktmätningar 

i kyrkan upptäcktes oväntat, när det invändiga 

puts- och avfärgningsarbetet i princip var klart, 

fuktfläckar nertill på väggarna i kyrkorummet. 

Foto 6 maj 2015. Fukten har därefter långsamt 

ventilerats ut ur kyrkan.  
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 Innerväggar  
För att få bort den puts, som var påverkad av släckvattnet, slipade putsentreprenören 
bort ca 10 mm av ytskiktet. Det var ett oerhört dammande arbete, trots att såväl damm-
sugare som utblås användes. Efter slipningen dammsögs väggarna noggrant.  
 
Väggen bakom orgeln och vid de gamla bänkarna på södra läktaren fick på grund av 
orgelns skyddsinklädnad och byggnadsställningen i denna del av kyrkan behandlas 
senare, inte medelst slipning utan med rotborste. Väggpartiet under listen vid läktar-
bänkarna var målat med någon form av oljefärg. För att få bort sotet från västväggen 
mot tornet i höjd med taket utfördes isblästring. 
 

 
 
 
 
 

  
 I nästan ett år - från mitten av maj 2014 till slutet av april 2015 - 

stod det byggnadsställningar i kyrkan som här 17 december 2014.  

I sydöstra delen av koret hade det brunnit extra starkt. 

Väggarna hade därför delvis fått en rosa färg av värmen.  
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Det var en hel del skador i putsen inne i långhuset. Det höggs därför upp åtskilliga 
sprickor i murverket, i princip över alla fönster men också över södra ingångsporten. 
Likaså höggs sprickor upp på väggarna i nordvästra hörnet, i sydvästra hörnet över 
läktaren, mitt på norra långhusväggen (där det funnits en skorsten), på östra korväggen 
samt under sydöstra korfönstret. Alla fönsterbänkar befriades från puts, utom de två 
västligaste på norra långhusväggen. (Se vidare, Antikvariska iakttagelser, Kyrkans 
murverk s. 135.)    
 
Sprickorna lagades först med ett grövre bruk. Därefter grundades väggarna med ett 
finare bruk för att få en grövre struktur på de efter slipningen alltför släta väggytorna. 
Till slut påfördes slutputsen, som bearbetades till jämn struktur. För alla momenten 
användes luftkalkbruk. (Se vidare Materialredovisning s. 152.)  
 
Väggarna avfärgades därefter med gotlandskalk (Kulekalk) i liknande gul kulör som 
tidigare. Det gjordes sammanlagt nio strykningar. Fönsternischernas sidor avfärgades 
med en rent vit kalkfärg medan fönsterbänkarna målades ljusgrå med linoljefärg. (Se 
vidare Materialredovisning s. 152.) 
 

 

För att få bort den puts, 
som var påverkad av 
släckvattnet, slipades ca 
10 mm av ytskiktet bort. 
Det var ett oerhört 
dammande arbete, trots 
dammsugare och utblås.  

Putslagning av upp-

huggna sprickor.  
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Överst: Putsning i en av fönsternischerna.   

I mitten: Bearbetning av slutputsen. 

Nederst: Kalkning med Gotlandskalk i sammanlagt nio strykningar.  
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 Golv 
Kyrkans golv utgjordes sedan år 2000 av kalkstensplattor men med trägolv i utrymmena 
under läktaren. Man gjorde nu den bedömningen att kalkstensgolvet inte behövde 
brytas upp. Detta var däremot nödvändigt med trägolvet i utrymmena under läktaren, 
som var markant vattenskadade.  
 
Att det var fukt även under långhusets golv efter allt släckningsvatten syntes i skarvarna 
mellan kalkstensplattorna, som var fuktiga med fuktvandring underifrån. Som berörts 
ovan under Fukt s. 80 ventilerades därför golvet under drygt ett års tid med tillförd luft 
under det skyddsgolv, som under byggtiden byggts drygt 10 cm över kalkstensgolvet.  
 

 
 
I koret gjordes en förändring av golvet. Sedan år 2000 stod altaret på en rektangulär 
förhöjning. Församlingen ville ha en större och mera praktisk yta för altartjänsten. Nu  
förstorades denna yta och formades som en halvcirkel. Rundningen anslöt till den halv-
runda form som den altarring hade, vilken tagits bort år 2000. Halvcirkelformen är dock 
inte identisk med altarringens. Den har samma bredd i sidled men skjuter ca 0,5 m 
längre ut i kyrkorummet. Läget för altarringen syntes tydligt i golvets kalkstensplattor.   
 
Vid uppbyggnaden av det förstorade altargolvet lades en geotextil som skydd mot det 
befintliga kalkstensgolvet. Den rundande formen byggdes upp av lecablock med leca-
kulor innanför. Överst lades kalkbruk och de nya kalkstensplattorna. Den lågerhugg-
ning, som avslutade det tidigare altarpodiet, har behållits.  
 

 

Att det var fukt under långhusets golv 
efter allt släckningsvatten syntes i 
skarvarna mellan kalkstensplattorna när 
kyrkan var röjd från brandbråten.  

Golvet vid altaret byggdes 

om från en rektangulär 

förhöjning till en halvcirkel. 

Bakom lecablocken kan 

man i golvet ana platsen för 

den altarring, som togs bort 

år 2000.  
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Golvet vid södra ingången byggdes om så att trappsteget här försvann. Det innebar  
samtidigt att rören till radiatorerna kunde döljas här. Som tidigare nämnts avkortades 
också dörren här.  
 

  
 
 
 

 Fönster och dörrar  
Korfönstrens innanfönster förnyades helt, eftersom de var så skadade. I den högra bågen 
i det sydöstra fönstret satt sedan år 2000 fem stycken röda glasbitar, symboliserande 
Kristi blodsdroppar. Dessa röda glas gjordes ny större och flyttades till den västra bågen  
stället för att synas bättre inne i kyrkan. 
 
I övriga innanfönster byttes trasiga glas. Fönstren målades mellangrå som tidigare, men 
med en varmare ton.  
 
Dörrarna strålaserades i en brungul kulör ungefär som tidigare, om än inte i exakt 
samma nyans. Smidet målades mörkgrått.  

Det nya halvcirkelformade altarpodiet, där man i kalkstenarna ser den gamla förhöjningen.  

Trappsteget vid södra ingångsdörren togs bort. Därvid kunde rören till de nya radiatorerna döljas.  
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Korfönstrens innanfönster förnyades helt, eftersom de var så brandskadade. Här 

sydöstra fönstret med nya röda glasbitar symboliserande Kristi blodsdroppar.  

Slutmålning av västra ytterdörren i 

en liknande kulör som tidigare.  
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 Rummen under läktaren 
Rummen under läktaren var rejält fuktskadade efter branden. All inredning fick rivas 
ur; trägolv, isoleringsmaterial, skåpinredning och delvis även regelstommar. Utrym-
mena torkades ut med värmefläktar och avfuktare.    
 
Rummen byggdes nu delvis om. Det södra rummet blev liksom tidigare ett samlingsrum. 
Tidigare fanns en skåpinredning mot norra väggen, nu placerades skåp i stället mot 
västra väggen. De norra utrymmet inrymde tidigare - förutom toalett - ett rum som 
användes som sakristia med förvaring av textilier men där det även fanns diskbänk 
o.dyl. Nu disponerades detta utrymme om så att det i stället blev ett kök med ett 
förrådsutrymme längst in. Toaletten förstorades.  
 
Dörrarna till dessa rum var tidigare placerade i väggen ut mot kyrkorummet men de 
flyttades nu mot mittgången i stället, varför delar av väggpanelen fick byggas om/ 
kompletteras. I stället blev det smala fönster ut mot kyrkorummet. Det värdeskåp, som 
är inbyggt i norra väggen, fick nytt säkerhetsglas. Det befintliga glaset hade slagits 
sönder under stor ansträngning vid räddningsarbetet.   
 
Att väggarna var fuktiga efter avfärgningen - särskilt åt väster - syntes tydligt, eftersom 
väggfärgen här antog en mörkare gul ton. Skadeteknik utförde flera fuktmätningar.   
Eftersom det fanns kvar fukt i dessa utrymmen byggdes inredningen nu upp så att inte 
trä kom i kontakt väggar eller betonggolv. Det lades därför ett s.k. Nivellgolv här.   
 

 
 

 

Norra rummet under 

läktaren efter branden 

resp. efter återupp-

byggnaden. Dörren 

flyttades och ersattes 

av ett fönster samt 

pelarna fick en ny 

marmorering.  
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Norra rummet under läktaren 

byggdes delvis om. T.v. textil-

skåpen efter branden, t.h. må-

lning av golvet i det nya köket i 

ett schackrutigt mönster. 

Det södra rummet efter 

branden resp. efter åter-

uppbyggnaden.  
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 Sakristia 
Sakristian blev inte skadad av branden. Ett fönster slogs ut för att få ut föremål från 
rummet. Enligt uppgift undersöktes på ett tidigt stadium vinkällaren under golvet, men 
den var inte vattenfylld. Det gjordes därför inga särskilt omfattande insatser här.  
 
Väggarna  rengjordes bara, ett arbete som utfördes av konservatorn. De kalkades alltså 
inte om. Tegelgolvet rengjordes och ströks med olja.  
 
Rummet fick ny inredning, eftersom det åter skulle användas som sakristia. Mot västra 
väggen byggdes nya textilskåp, som målades in i färg med det befintliga äldre skåpet på 
östra väggen. Kassaskåpet, som tidigare stått i nordöstra hörnet, flyttades och integre-
rades i den nya skåpsektionen. Det äldre skåpet och luckan framför östra väggnischen 
fräschades upp genom fernissning.  
 
Placeringen av de nya textilskåpen innebar dock att den väggnisch med framförvarande 
lucka, som finns på denna västra vägg, nu byggdes för. Det kan nämnas att denna dörr 
inte öppnats sedan 2000, eftersom nyckeln kommit bort. Nu bröt de byggnadsarbetare, 
som höll på med saneringen, upp dörren. Förutom den tennkanna, som vi visste fanns 
där, påträffades nu också bl.a. två äldre vinkaraffer av glas.  
 
Trapphalsen till predikstolen målades om efter putslagning. Den hade relativt mörk 
kulör sedan 2000. Nu gavs den en ljusare kulör. Där putsen flagnat syntes att det skett 
tidigare ommålningar. Understa lagret var vit kalk, därovanför ett par lager med olika 
grå kulörer. Själva trappan linoljefernissades.  
 

 
 

     

Den gamla sakristian skadades 

egentligen inte av branden, inte 

annat än att ena fönstret slogs 

in under räddningsarbetet. 

Rummet återinreddes nu för att 

åter bli sakristia med nytt 

textilskåp. Därvid doldes 

väggnischen i västra väggen.  
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 Torn 
Tornet blev inte heller särskilt skadat av branden, även om det givetvis hade kommit in 
vatten även där. Frånsett de installationer, som gjordes för främst värmesystemet och 
elsystemet (se Tekniska installationer s. 93) utfördes här huvudsakligen underhålls-
arbeten.  
 
Väggarna i tornets första och andra våning rengjordes genom borstning och avfärgades i 
likhet med långhuset (13 strykningar med kalkfärg; det sög sämre här än i kyrkan med 
sin nya puts). Snickerierna målades i ungefär liknande grå kulörer som tidigare men 
med en varmare grå ton.  
 

 
 

 
 
 
I tornets andra våning inreddes i de befintliga väggskåpen på södra sidan samt i nya 
montrar ett "museum" med en del föremål från branden. Detta arbete är inte färdigställt 
när rapporten skrivs.  
 
Kalkstensplattorna i golvet i bottenvåningens sydvästra hörn fick under arbetet med 
värmeinstallationen tas upp. Arbeten hade utförts här tidigare. Golvet i tornets andra 
våning fernissades liksom tidigare. 
 

Vapenhuset under resp. efter 

återuppbyggnaden.  
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På tredje våningen, där den nya utrustningen för värmesystemet monterades, gjordes 
inget åt de av branden nedsotade väggarna. Den befintliga branddörren mot vinden, 
vars nedre del "perforerats" av den s.k. skärbrännaren under släckningsarbetet, lagades. 
 
I tornets allra översta våning åtgärdades en rötskada i torntakets timmerstomme. Dessa 
skador hade emellertid inte med branden att göra. I samband med en visning av kyrkan 
januari 2016 uppmärksammade timmermannen Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i 
Karlskoga, att det fanns rötskador och avstannande svampangrepp i torntakets timmer-
konstruktion. Han utarbetade ett åtgärdsförslag och lagade därefter de akuta skadorna 
på norra sidan med förstärkande timmer. Större åtgärder bör göras framgent i samband 
med att t.ex. torntaket byts ut.  
 

 
 

 
 

 
Upptill: De skador som branddörren in mot långhusvinden på tornets tredje våning 

erhöll i samband med branden lagades. Väggarna är sedan dess sotiga.  

Nertill: Rötskador i torntakets timmerstomme på tornets översta våning lagades. 

Dessa skador hade inget med branden att göra.  
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TEKNISKA INSTALLATIONER 
 
Allmänt 
I regel blir det ganska omfattande tekniska installationer vid nutida kyrkorenoveringar, så 
även i detta fall. De största insatserna gällde ett förbättrat värmesystem men även många av 
elinstallationerna förnyades. I denna antikvariska rapport berörs endast de tekniska installa-
tionerna översiktligt.  
 

 Värmesystem 
Det värmesystem som installerats 2000 var inte tillfredställande ur effektsynpunkt, efter-
som det gick åt förhållandevis mycket elektricitet för att få varmt i kyrkan. Församlingen 
beslutade därför att förbättra värmesystemet i samband återuppbyggnaden av kyrkan.  
 
Det befintliga värmesystemet utgjordes av en bergvärmeanläggning med vattenburna 
radiatorer längs väggarna och elektriska radiatorer under bänkarna. Den tekniska 
utrustningen var placerad i skåpen på andra våningen i tornet. Nu utökades bergvärme-
anläggningen med nya, effektivare vattenburna radiatorer längs väggarna.  
 
De befintliga hålen för bergvärmen var inte tillräckliga för att få ut mera effekt ur syste-
met. Det borrades därför tre nya hål i gången längs kyrkans södra långsida, ett i sydväst, 
ett mitt på och ett i sydöst. Dessa nya hål kopplades ihop med de två befintliga hålen 
sydväst och väster om kyrkan. Ett schakt drogs mellan de nya borrhålen från tornets 
sydsida utmed den södra sidan av grusgången, ned till parkeringen öster om kyrko-
gården.  
 
Dessa grävningsarbeten skedde under schaktningsövervakning av en arkeolog från 
Arkeologgruppen i Örebro AB. Den västra delen av schaktet innehöll omrörda massor 
med stora mängder ben från söndergrävda gravar  men också en grav med ett skelett i 
en kista. I höjd med kyrkans östra gavel påträffades ett rundat fundament med kalksten, 
möjligen till en klockstapel eller stiglucka (se separat arkeologisk rapport 10).  
 

  
 
 

                                                 
10 Balknäs, N, Mer värme i Vintrosa kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning. 
Vintrosa prästgård 3:1, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologgruppen AB, rapport 2016-05.  
 

Kyrkans bergvärmesystem från år 2000 förbättrades med att nya borrhål. Detta 

ledde till grävning av nya schakt, ett arbete som övervakades av en arkeolog.   
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Ledningarna från bergvärmehålen ute på kyrkogården drogs in genom grunden i 
tornets västra vägg, där det tidigare systemets rör också dragits in. Den utvändiga 
trappan och dess ramp fick därför tillfälligt demonteras. Rören till anläggningen drogs 
sedan upp till tornets 3:e våning, där utrustningen placerades. I tornets bottenvåning 
döljs rören liksom tidigare av ett träskåp, som nu fick göras större för att rören var 
kraftigare denna gång. På andra våningen drogs rören inne i den befintliga skåpsinred-
ningen.  
 
Själva bergvärmepumpen med tillhörande utrustning placerades på tredje våningen i 
tornet, där den byggdes in i ett isolerat utrymme med tät undersida. Det var en omfatt-
ande ledningsdragning, både av rör för värmesystemet och för elektriciteten. För att få 
värmeledningsrören in i kyrkorummet från bergvärmepumpen på 3:e våningen drogs 
ledningarna via skåpinredningen på tornets 2:a våning och i golvbjälklaget där, sedan 
mellan stenar i tornmuren, därefter i bjälklaget till läktaren och till slut er i skåpen i 
rummen under läktaren.  
 

   
 
 
 
I kyrkan monterades nya radiatorer i form av fläktkonvektorer. De är dessvärre tjockare  
än de tidigare radiatorerna men ger en snabbare uppvärmning med mindre värme-
växlingar, vilket har fördelar. Utsidorna av metall är målade i färg med väggen men 
ovansidorna av plast gick inte att måla. 
 

 

Kyrkans nya värmepumpsanläggning placerades på 3:e våningen i tornet; före, under och efter arbetet.  

De nya radiatorerna i form av 

fläktkonvektorer målades in i 

färg med väggarna.  
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Före branden värmdes sakristian upp med en elektrisk radiator. Nu drogs det vatten-
burna systemet även in i sakristian via hål, som borrades i det tunnare murverket invid 
dörren. En slinga av rören drogs under textilskåpet med de utdragbara lådorna. Under 
fönstret placerades en radiator.   
 

 
 

 Elektricitet  
Det mesta av den elektriska utrustningen och ledningsdragningen fick förnyas, inte bara 
för att de var skadade av branden utan för att nya och gamla systen inte passar ihop. 
Även elcentralerna förnyades/kompletterades. En ny elcentral placerades utanpå 
teknikutrymmet på 3:e våningen i tornet tillsammans med styrcentral för belysning 
m.m. Det fanns också gamla ledningar som inte godkända, t.ex. i tornet, varför de fick 
bytas ut.   
 
Belysningen återställdes som den varit före branden, med ett undantag. Den ljusring, 
som tillkommit 2000 i koret, återuppsattes inte (den var förstörd). I stället löste man nu 
belysningen i koret med spotlights, som är monterade på skenor ovanpå taklisten. 
Meningen var att skenorna skulle monteras i själva taklisten men det fungerade inte i 
praktiken så skenorna fick sättas ovanpå listen i stället.   
 

 Övrigt 
För att dölja all ledningsdragning för värme, elektricitet o.dyl. byggdes i kyrkorummet 
liksom år 2000 en installationssockel längs golvet, men den blev kraftigare än tidigare 
eftersom de nya rören krävde mera utrymme.    
 
Kyrkan fick ett nytt högtalarsystem. I stället för den stora centralhögtalare, som hängdes 
i taket 2000, monterades nu en smal högtalare på vardera långsida med en större bas-
högtalare intill samt två mindre högtalare i koret. Även larm för brand och inbrott 
monterades.  
 
I ett av de nya skåpen bakom bakersta södra 
bänken monterades en manöverpulpet, där  
värme, ljud, ljus, kronhissar, klockringning, 
ventilation och relativ fuktighet kan avläsas/ 
regleras.  
 
 

 

Det vattenburna värmesystemet leddes 

även in i sakristian, där en slinga av 

rören nu finns under det nya textilskåpet.  

I ett av de nya skåpen bakom bänkarna 

installerades en manöverpulpet.  
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INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 
 
Allmänt 
Församlingens mål var att återställa kyrkorummet som det varit före branden. De var i 
princip nöjda med hur det hade utformats vid renoveringen 2000 och ville fortsätta på 
samma linje, med ett par undantag; den uppbrunna altaruppsatsen och utformningen av 
altaret. Turligt nog hade de flesta lösa inventarier klarat sig men några fick ändå åtgärdas. 
Kyrkoherde Johan Bremer utarbetade i början av processen ett teologiskt program hur 
kyrkorummet skulle gestaltas (se Återuppbyggnadsarbetet s. 51 och Administrativa upp-
gifter s. 150).  
 

 Ny korutsmyckning  
Det föremål som skadades allra mest i branden var altaruppsatsen, som man nu var 
tvungen att ersätta. Redan på ett tidigt stadium bestämdes att man inte skulle försöka 
återskapa den gamla altaruppsatsen utan skapa något nytt från vår tid. 
 
Den nya korutsmyckningen kom till under en längre process. De konkreta diskussion-
erna kring den nya utsmyckningen sattes inte igång förrän själva återuppbyggnads-
arbetet kommit en bit på väg. Kyrkoherde Johan Bremer utarbetade ett program till 
altarprydnad. Den slutgiltiga versionen presenterades i församlingens inbjudan till 
parallella skissuppdrag 2014-12-27. I utformandet av uppdraget deltog även Kerstin 
Åkerstedt och Börje Lindström.  
 
Församlingen vände sig tre konstnärer; en välkänd kyrkokonstnär, en lokal konstnär och 
den konservator, som var engagerad i återuppbyggnadsarbetet. Det var alla personer 
med erfarenhet av konst i kyrkliga miljöer. I uppdraget ingick att presentera en idéskiss. 
Konstnärerna löste uppgiften på helt olika sätt.  
 
Vid sitt möte 2015-03-24 beslutade kyrkorådet att anta det förslag, som konservator 
Gabor Pasztor, Närke Konservatorn AB, utarbetat 2015-03-17, "Ny altaruppsats i 
Vintrosa kyrka". Ett skäl till att församlingen fastnade för just detta förslag var att 
kyrkans medeltida krucifix här var integrerat i konstverket. Detta förslag tog också fasta 
på Bengt Olof Käldes guldmosaik från år 2000 på altaret. Konservatorn valde därför att 
utforma sitt symbolfyllda förslag som en mosaik. Han hade därvid inspirerats av Käldes 
olika mosaiker i olika kyrkor. Efter den första skisserna utvecklade Gabor Pasztor sina 
idéer efterhand. Ett konkret förslag presenterades bl.a. på ett gestaltningsmöte 2015-04-
22 och provhängningar med attrapper gjordes på plats i kyrkan bl.a. 2015-05-06 och 
2015-08-13.   
 
Konstverket är monterat på flera lösa byggskivor av minerit, vilka är fastskruvade med 
en viss distans från korväggen på ett sådant sätt att luft ska kunna cirkulera bakom. 
Utsmyckningen består främst av mosaik men i den nedersta delen även stenar, fossiler, 
lokala kalkstenar m.m. Mosaiken har Gabor Pasztor med medhjälpare till största delen 
förfärdigat själva, ca 90 %. De har använt sig av glasskivor - från ett drivhus - och till-
verkat mosaikbitarna genom att använda bladguld och silver i olika karathalter, olika 
pigment m.m., varefter glaset bränts  i en därtill avsedd ugn. Därefter har bitarna 
skurits/klippts till i avsedda storlekar. Mosaiken är klistrad på en glasfiberväv, som i sin 
tur är klistrad på skivorna. Mosaiken monterades i konservatorns ateljé och transpor-
terades i färdigt skick till kyrkan, där skivorna sattes upp en dryg vecka före återinvig-
ningen. (Se vidare Konservatorns egen dokumentation av Korutsmyckningen.) 
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Konservator Gabor Pasztor presenterar sitt förslag till ny korutsmyckning för bl.a. församlingen och länsstyrelsen.   

T.v. Arbetet med skapandet av korutsmyckningen i konservatorns ateljé, där mosaiken klistrades på lösa skivor. 

T.h. Monteringen av skivorna en vecka före återinvigningen.  
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Den nya korutsmyckningen, skapad av konservator Gabor Pasztor med kyrkans triumfkrucifix 

från 1400-talet. På altaret är Bengt Olof Käldes mosaik från år 2000 återställd av konservatorn.   
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Detaljer av den nya korutsmyckningen.  
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 Altare 
Altaret från år 2000 var kraftigt skadat efter branden, främst altarskivan och kolonnerna 
i hörnen på altaret. Även Bengt Olof Käldes mosaik på framsidan hade fått skador.    
 
Eftersom altaret inte längre var intakt beslutade församlingen att bygga om det. Det var 
nästan kvadratiskt till formen men kyrkoherden ville i stället ha en mera rektangulär 
form. Altarbordet förlängdes därför på sidorna men kortades av baktill. Det centrala 
partiet behölls. Liksom tidigare murades det av tegel, som putsades. På liknande sätt 
som tidigare finns en relikgömma baktill. Den nya vackra  altarskivan av kalksten 
levererades av Thorsbergs stenhuggeri AB, Hällekis.  
 
Också mosaiken på framsidan av Bengt Olof Kälde var skadad. Det var den övre tredje-
delen, där mosaikbitar lossnat och ramlat av från den glasfiberväv, på vilken mosaiken 
är klistrad. Vid röjningsarbetet efter branden togs lösa bitar togs om hand. Konservatorn 
bedömde att mosaikkonstverket inte gick att ta bort /flytta på utan bedömde att det var 
mest skonsamt att låta det sitta kvar och restaurera det på plats. Mosaiken skydds-
klistrades därför först och skyddades sedan av en specialbyggd låda under byggtiden.   
 
Mot slutet av återuppbyggnadsperioden återställdes mosaiken av konservator Gabor 
Pasztor med hjälp av ett detaljfoto, taget rakt framifrån vid inventeringen 2012. En del 
mosaikbitar hade form- och färgförändrats av värmen, andra saknades. Det fanns kvar 
ett litet lager mosaikbitar från 2000. Konservatorn kunde nu återställa mosaiken genom 
ett kombinera de påträffade bitarna, det ej använda lagret och en liten del nytillverkade 
bitar av egen produktion. Det centrala motivet i mosaiken är en ansiktet på en seraf, en 
ängel. De mosaikbitar, som fanns kvar från ursprungsmosaiken, var så pass färgföränd-
rade att konservatorn - i samråd med konservatorskontrollanten - valde att göra ansiktet 
av nya bitar. Andra mosaikbitar med spår efter branden finns dock kvar på andra ställen 
som ett minne. (Se vidare separat Konservatorsrapport.)  
 

 
 

Det efter branden skadade altaret med sin 

mosaik av Bengt Olof Kälde från år 2000.  
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Praktiska studier för 

att utröna hur stort det 

nya altaret ska vara. 

Det nya större altaret med 

ny altarskiva och den ännu 

icke återställda mosaiken.  

Det nya altaret med 

Bengt Olof Käldes 

återställda mosaik.  
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Med utgångspunkt 

från ett foto kunde 

konservatorn åter-

ställa Käldes mosaik, 

huvudsakligen med 

originalmosaik men 

också till en mindre 

del med mosaik av 

egen produktion.  

Eftersom mosaiken i 

serafens ansikte var så 

färgförändrad lades 

detta parti nu med nya 

bitar. Trots sina skador 

återanvändes annan 

mosaik.  

Den återställda 

altarmosaiken.  
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 Predikstol 
Predikstolen klarade sig förvånansvärt bra, med tanke på omständigheterna. Som 
nämnts tidigare var det tack vare en brandman, som tagit det som en uppgift att vatten-
begjuta området kring predikstolen, vilket gjorde att den klarade sig. Den täcktes strax 
efter branden av en presenning och var i princip skyddad under hela byggtiden, även 
om den var blottad några timmar i början av maj 2014, då man byggde ett nytt skydd av 
byggskivor kring den innan byggnadsställningarna restes i kyrkan. Efter ungefär 1 år - 
vid månadsskiftet februari - mars 2015 - togs detta skydd bort och ersattes av plast. Det 
gjordes kontinuerliga fuktmätningar i predikstolen med en klimatlog men resultaten 
föranledde inga åtgärder.  
 
Predikstolen var trots allt påverkad av branden. Av skadorna kunde man ganska tydligt 
se var branden varit som starkast, nämligen åt sydöst. Predikstolens korg består av 
sammanlagt sju fyllningar, fyra konvexa och tre konkava, med de konvexa fyllningarna 
närmast väggen. De tre västligaste fyllningarna och den östligaste, närmast norra lång-
väggen, var förvånansvärt intakta med sin grönblå marmorering medan de tre reste-
rande, mot sydöst, såg svartbrända ut liksom delar av predikstolens undersida. På de 
hårdast skadade partierna åt sydöst såg ytorna förhållandevis mörka/svarta ut, det var 
en del blåsbildningar och på några ställen hade det bildats rinnande tjära. Generellt såg 
de förgyllda listerna sämre ut än den släta ytorna, de var lite knottriga. På predikstolens 
undersida förkom markanta färgflagningar. På bokbrädets undersida hängde färgen i 
två stora blåsor, varför denna del togs in till konservatorns ateljé för åtgärder.   
 
Ljudtaket hade klarat sig förvånansvärt bra. Taket kröns av ett lamm med fana. Dessa 
delar hade skadats i samband med släckningsarbetet. Som en kuriositet kan nämnas att 
ena örat på lammet hittades av röjningsarbetarna bland allt brandbråte. Det hade för-
modligen ramlat av när man skulle täcka predikstolen med en skyddande presenning.  
 
Det var ingående diskussioner mellan församlingen, konservator, konservatorskontrol-
lant och undertecknad hur mycket man brandspår man skulle lämna kvar på predik-
stolen som en påminnelse om branden och dess förlopp. Till slut beslutades att de två 
nordostligaste fyllningarna inte skulle åtgärdas, inte annat än skyddsåtgärder som 
fästande av lös färg o.dyl., som ett dokument från branden. På de förgyllda listerna här 
finns en underliggande rosa färg, som visar att listerna under någon tidigare period - 
före 1950-talet - haft denna färgsättning.  
 
På resten av predikstolen rengjordes ytorna och konsoliderades flagnande färgskikt. (Se 
vidare separat Konservatorsrapport.) Den fernissa, som predikstolen behandlats med 
tidigare - kanske vid restaureringsarbetena på 1950-talet - hade gulnat både av ålder och 
värmen från branden, varför den nu avlägsnades så gott det gick, i synnerhet på det 
släta ramverket. På den tredje fyllningen från öster utfördes en tunt laserande retusch-
ering.  
 
Färgskikten såg generellt urlakade ut, särskilt på ramverket. För att få mera lyster i 
ytskikten behandlades ytorna därför med svagt pigmenterad balsamterpentin och 
damarfernissa. Blåsorna på bokbrädans undersida lyckades konservatorn  åter fästa mot 
underlaget. Bokbrädans ovansidan kläddes med mockatyg, eftersom det befintliga tyget 
brunnit upp.  
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De förgyllda listerna förgylldes med slagmetall, som patinerades med schellack och 
torrpigment av grön umbra i tre omgångar. Den polimentförgyllda vulsten nertill på 
predikstolen retuscherades bara.  
 
Duvan under predikstolstaket hade mörknat efter branden. Den var ursprungligen 
försilvrad. Den retuscherades nu med "musselguld" för att dämpa de mörka inslagen.  
 
Väggpartiet mellan ljudtaket och predikstolen har en målad "ram" på putsen. Den 
målades nu lite ljusare liksom bakomliggande trapphals från sakristian.  
 
Predikstolens insida behövde inte åtgärdas.  
 

  
 

  
 
 

Upptill: Efter branden. Partierna närmast 

väggen hade klarat sig bäst medan de tre 

fyllningarna mot sydöst såg svartbrända ut.  

Predikstolen efter konservering. På fotot t.h. 

ser man de två fyllningarna närmast väggen, 

som inte åtgärdades (endast skyddsåtgärder), 

varför man här kan uppleva hur predikstolen 

såg ut efter branden.  
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Predikstolen med sitt av Guds lamm krönta tak i den återinvigda kyrkan.  
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 Bänkinredning 
Församlingen var nöjd med sin av ark. Jerk Alton ritade bänkinredning från år 2000. 
Bänkarna skadades vid branden. En del av dem forslades in till Skadetekniks lager. Till 
slut visade det sig att endast två av bänkarna gick att laga och återvända. Dessa bänkar 
står nu längst bak i kyrkan. Resten av bänkarna fick nytillverkas efter de gamla ritning-
arna. Tidigare fanns det 22 bänkar, nu är det endast 20.  
 
Nya bänkskärmar tillkom framför de främsta bänkarna, vilket inte funnits sedan de 
gamla togs bort vid renoveringen 2000. Bakom bänkarna tillkom nya bänkskåp.  
 
Bänkarna gavs en liknande färgsättning som tidigare. Den röda färgen på sitsarna är 
något rödare och kraftfullare än tidigare medan gavlarna fått en varmare grå kulör än 
tidigare.  
 

 
 

 
Två av de gamla bänkarna kunde lagas och återanvändas. De är nu placerade längst bak på varje 

sida. Övriga bänkar nytillverkades efter ritningarna från 2000. Helt nya är däremot de främre 

bänkskärmarna. Bänkinredningen fick en likartad färgsättning som tidigare men något justerad.  
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 Orgelläktare  
Orgelläktaren hade inte skadats vid branden. Delar av ytskikten fick dock målas om. 
Fyllningarna, som fått sin grönmarmorering år 2000, åtgärdades inte. Däremot målades 
ramverket om i en varmare grå ton än tidigare. Även kolonnerna målades om och fick 
en ljusare marmorering än vad de erhållit år 2000.  
 
Den gamla bänkinredningen på läktarens södra sida klarade sig utan skador. I början av 
byggprocessen rengjordes bänkarna av konservatorn. Mot slutet av byggtiden rengjor-
des de åter av målerientreprenören, som sedan behandlade dem med halvolja för att få 
dem mindre skäckiga.  
 
Golvet på orgelläktarens norra sida - alltså inte på sydsidan där de gamla bänkarna står 
- utgörs av ett brädgolv. En del bräder är gamla och breda, andra är smala och av yngre 
datum. Sedan renoveringen 2000 har brädgolvet här varit synligt. Församlingen önskade 
sig ett mera lättskött golv. Eftersom bräderna var av så blandad kvalitet målades golvet 
med brun oljefärg, en liknande kulör som på torngolvet utanför.  
 

 
 
 
 

 

Läktarbarriären under påbörjat målningsarbete. 

Ramverket målades nu enfärgat grått i stället för marmoreringen från 2000.  
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 Orgel 
Orgeln klarade sig förvånansvärt helskinnad från branden. Några veckor efter branden 
inspekterades den av orgelrenoverare Rolf Maul, som då konstaterade att den var i 
förhållandevis bra skick. Orgeln var då redan inklädd och sedan skyddad under hela 
byggtiden fram till juni 2015. Luftfuktigheten mättes kontinuerligt med en klimatlog. 
Orgeln stod under hela byggtiden under kontrollerad klimatstyrning och avfuktning. 
 
Orgelfläkten och dess motor byttes ut, inte för att den var skadad av branden utan för att 
den var gammal.  
 
De sista veckorna före återinvigningen rengjordes orgeln av Robert Maul. Han konsta-
terade då att orgeln var lite mera skadad än vad han trott vid den första besiktningen. 
Framför allt var spelbordet vattenskadat, varför vissa delar fick bytas ut/kompletteras 
här. Även främsta delen av orgeln hade vissa skador. Orgeln var väldigt dammig och 
sotig inuti. Orgelbyggaren gjorde en översyn, bestående av rengöring och justering av 
hela orgeln. Alla orgelpipor plockades ner och rengjordes, något som Maul även gjorde 
vid renoveringen år 2000.  
 
Orgelfasaden målades om av målerientreprenören, utom de vita pilastrarna på fram-
sidan och en horisontell grönmarmorerad list mellan orgelns övre och nedre partier. 
Fasaderna målades i en varmare grå ton än tidigare. Den marmorering som tillkommit 
på orgelns nedre del år 2000 målades därmed över.   
 
De förgyllda parterna på orgelns övre del rengjordes av konservatorn med vissa 
begränsade retuscheringar.  
 

  
 Orgeln genomgick en genomgripande rengöring  av orgelrenoverare, som även fick åtgärda 

skador på spelbordet. Orgelhuset målades om i en varmare grå ton än tidigare, varvid 

marmoreringen från 2000 på orgelns nedre del målades över. De förgyllda partierna och de 

grönmarmorerade listerna rengjordes endast. T.v. före branden, t.h. efter åtgärderna.  
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 Ljuskronor och belysning 
Mycket glädjande var att de två ljuskronorna med glasprismor, som föll ner och kros-
sades, kunde restaureras av Fongs gelbgjuteri i Gränna. (Se separat rapport av Fongs 
gelbgjuteri.)  
 
I kronan med stomme av försilvrad mässing kunde så mycket som 83 % av prismorna 
återanvändas (519 av ca 3.000 prismor var trasiga). Stommen lagades, riktades och 
putsades (omförsilvrades inte).  
 
I kronan med stomme av mässing var 80 % av de långa stavprismorna i nedre ringen trasiga 
och fick ersättas, liksom de flesta i den övre ringen. Man ser vilka prismor som är 
återanvända genom att de har en mörkare, lite rökfärgad kulör. De nya och gamla 
prismorna kan också ha lite olika längd. Även här riktades, lagades och putsades 
stommen. 
 
Generellt på båda kronorna finns prismor med småskador, vilka gelbgjutaren valde att 
behålla efter branden.  
 
Även de två övriga äldre ljuskronorna av mässing hade fått vissa skador, varför kronorna nu 
riktades, lagades och kompletterades av gelbgjutaren.   
 
Gelbgjutaren kunde även laga en av de moderna nedpendlande armaturerna från år 2000, 
vilka hängde över bänkarna, medan de övriga tre fick nytillverkas av annan entre-
prenör. Meningen var att en del av vägglampetterna skulle återanvändas men det visade 
sig till slut det inte gick, varför de fick nytillverkas.  
 

  
 T.v. Iskruvning av glödlampor i den främre ljuskronan. T.h. Den åter iståndsatta främre ljuskronan. Ca 80 % 

av de långa stavprismorna var skadade och fick ersättas. De gamla prismorna har en mera rökfärgad kulör.  
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Så mycket som 83 % av prismorna i den bakre kronan kunde återanvändas. 

I båda kronorna lagades, riktades och putsades stommarna.  

En del av de bibehållna prismorna har småskador från branden, men gelb-

gjutaren valde att behålla dem. Prisman i mitten är ett exempel på detta.  
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 Blyinfattad lykta. 
Den stora, äldre blyinfattade lykta, som hängde i vapenhuset, blev skadad i samband 
med räddningsarbetet. Den blev intryckt på ena sidan, några glas föll ur, lossnade eller 
sprack och några blyspröjsar lossnade eller försvann. Lyktan lagades nu av Teijlers glas-
mästeri. Blyspröjsningen trycktes tillbaka, helt trasiga glas ersattes och spruckna glas 
limmades. Under arbetet konstaterades att lyktan var renoverad av B . Stenback, Stock-
holm, 1957-58 enligt en inskription inne i lyktan.  
 

  
 
 
 

 Äldre föremål 
De två ovala nummertavlorna hade fått lite skador, bl.a. hade en olivkvist på ena tavlan 
lossnat. De åtgärdade nu av konservatorn.  
 
Två äldre stolar från 1800-talets början målades om i en grå kulör. Till skillnad hur såg ut 
tidigare fick de nu mörkare spjälor i ryggen. De stod som förebild för de 28 nya stolar, 
som tillverkades bl.a. för kören, samt 6 barnstolar.  
 
En liten bänk, som stått undanställd på 3:e våningen i tornet, togs nu om hand. Det 
visade sig att det på insidan av ena gaveln fanns en inristad inskription "Ano 1750 OIS". 
Bänken målades nu grå som den övriga inredningen och placerades i kyrkorummet 
under läktaren.    

 

Skadorna i den blyinfattade lyktan i vapenhuset, vilka uppkom vid räddningsarbetet, lagades av glasmästare.  

Två äldre stolar från 1800-talets början 

klarade också branden. De målades nu om i 

en grå kulör med mörkare spjälor i ryggen 

(ännu inte utfört vid fototillfället). Dessa 

stolar har stått som förebild för nya stolar för 

bl.a. kören. Den lilla bänken daterad 1750 

förvarades före branden i tornet.  
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Det gamla altaret, som sedan restaureringen år 2000 stod på 3:e våningen i tornet, fick 
nu tas isär för att den nya utrustningen för värmeanläggningen skulle få plats.  
 

 Nyare föremål  
Av kyrkans fem celebrantstolar från 2000 var tre inte värre skadade än att de kunde 
lagas, justeras - de vidgades i karmarna - och återanvändas. Även sedilian kunde åter-
användas. De kläddes nu med nytt blått tyg av samma sort, som använts 2000. De övriga 
nya liturgiska möblerna från 2000 som kredensbord och ambo hade också klarat sig. De 
målades nu i en varmare grå kulör än tidigare.   
 
Den gamla kormattan gick inte att rädda, varför en ny beställdes från Kasthall. Färg-
sättningen bestämdes inte definitivt förrän korutsmyckningen kommit på plats. Mattan 
invigdes första advent 2016-11-27.  
 
Förutom de nya stolarna tillkom också runda bord och ståbord samt ett mindre bord i 
sakristian. Församlingen inköpte också en ny flygel (begagnad), som ersättare för den 
som brann upp.  
 

 
 

 

Celebrantstolarna efter branden resp. återställandet. De 

målades nu om och fick nytt tyg (samma som år 2000). 
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Kormattan från 1949 var så svårt skadad att den inte gick att rädda. 

Den nya kormattan är ritad av arkitekt Kerstin Åkerstedt, Arkitektur & Byggnadsvård 

och vävd av Kasthall. Foto Kerstin Åkerstedt vid invigningen av mattan.  
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 "Museiföremål" 
En del av de skadade föremålen har tillvaratagits och kommer att ställas ut i ett litet 
"museum", som håller på att inrättas på andra våningen i tornet. Där har ett av de 
befintliga väggskåpen iordningställts och två montrar tillverkats. Det är fr.a. de två bäst 
bevarade skulpturerna från altaruppsatsen, som kommer att ställas ut där (se s. 37) men 
även andra föremål. (Utställningen är inte färdigställd när denna text skrivs.)  
 
I samband med röjningsarbetet tillvaratogs en del byggnadsmaterial; plattjärn, bultar, 
spikar, några slanor till innertakets s.k. spräckpanel, några bitar puts från innertaket, ett 
stycke av den invändiga taklisten, ett par bitar av en av takrosetterna, ett par skiffer-
plattor o.dyl. Särskilt intressant är att det fanns järnstämplar på ett par av de tillvara-
tagna plattjärnen, som visade att de var tillverkade på Bennebols bruk i Uppland (se s. 
119.) Dessa föremål förvaras tills vidare i Kyrkskolan liksom övriga förkolnade rester 
från altaruppsatsen.   
 

 
 
 
 

KYRKOGÅRD 
 
De grindstolpar av granit på kyrkogårdens södra sida, som fick knuffas undan vid släck-
ningsarbetet för att brandbilarna skulle kunna komma in på kyrkogården, har återplace-
rats. Avståndet mellan stolparna är nu större än tidigare men grindarna har inte för-
längts i motsvarande utsträckning, eftersom de alltid står öppna,  
 
Närområdet kring kyrkan var under de två år 
arbetet pågick en byggarbetsplats, varför 
grönytorna här inte kunde vårdas på vanligt 
sätt. Sommaren 2016 fick därför större insatser 
göras. Gångarna återställdes och breddades 
efter byggtrafiken. I samband med detta sattes 
flera belysningsstolpar upp längs huvud-
gången till kyrkan. Gravstenarna närmast 
kyrkan var under byggtiden försedda med 
skydd av byggskivor, vilka avlägsnades när 
arbetet var klart. Partiet närmast kyrkan 
belades med singel.  
 

 
 

En del byggnadsmaterial tillvaratogs efter branden.  

Singel lades runt kyrkan. 
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Kyrkans interiör efter branden. 
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                    BILAGA 1 
 
 
 
 
 
 

ANTIKVARISKA IAKTTAGELSER 
 
 
 

MURKRÖNET OCH TAKSTOLEN 
 

Allmänt 
I detta avsnitt redogör jag för särskilt intressanta iakttagelser av antikvarisk art, som gjordes 
under rivningsarbetet och byggprocessen.  
 
Kyrkans murar avslutades upptill av ett murat murkrön, i vilket takstolen var fastmurad. 
Efter branden fanns de nedersta delarna av takstolen kvar i form av förkolnade rester. Över 
orgeln fanns även delar av det tunnvälvda innertaket kvar. Detta hade jag dock inte några 
möjlighet att undersöka, dels för att jag då inte hade fått något uppdrag att medverka i 
processen, dels av säkerhetsskäl.  
 
Eftersom det under röjningsarbetet efter branden visade sig att murkrönet i sin helhet var 
angripet av hussvamp beslutades det att det skulle rivas helt och hållet. Detta gjorde att det 
blev möjligt att se hur murkrönet var konstruerat mera i detalj.   
 
Fortlöpande under röjningsarbetet besökte jag kyrkan för att fotografera och dokumentera. 
Jag gjorde successivt några uppmätningsritningar, vilka jag i efterhand ställt samman för att 
på ett principiellt sätt visa murkrönets konstruktion Ritningarna är således inte exakta 
avbildningar av ett visst parti - med några undantag - utan visar generellt hur murkrönet och 
takstolens nedersta delar var konstruerade/såg ut.  
 

 

Delar av den brunna takstolen 

fanns kvar efter branden. Det 

fanns också kvar många bultar,  

beslag, smidesjärn och inte 

minst spikar, som här på fotot.  
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Det är således inte möjligt för mig att på ett helt korrekt sätt återge takstolen och dess alla 
konstruktionsdelar, med fästpunkter, spikar, bultar, beslag, plattjärn av smide m.m. Jag 
redovisar vad jag såg, eller vad jag hade möjlighet att se.  
 
Helt allmänt kan man säga att det fanns väldigt mycket spikar kvar. Man såg massor av 
spikar sticka upp ur takbjälkarna liksom en och annan bult. En del spikar, beslag och annat 
konstruktionsmaterial tillvaratogs.  
 

Några plattjärn av smide 
tillvaratogs. Två av dem 
har stämplar, som visar att 
de är tillverkade vid 
Bennebols bruk i Upp-
land11. Det tillverkades 
tackjärn där 1683-1884. Det 
finns fortfarande kvar 
byggnader efter bruket12. 
 

                          
 
 
 
 

 

 Murkrönet 
Murkrönet var trapetsformat, högre på utsidan och lägre på insidan (se ritning 1). Yttre 
delen av utsidan var formad efter takets flacka lutning, sedan sluttade murkrönet inåt 
med en plan ovansida närmast kyrkorummet, där murkrönet hade en lodrät avslutning 
(sedan resterna av kyrkans tunnvalv avlägsnats). Kyrkans yttre taklist var direkt 
integrerad i murkrönet medan den inre taklisten utgjorde en del av innerväggen.   
 
Murkrönet var i genomsnitt ca 1 aln högt (ca 60 cm) och ca 3 alnar brett (ca 1,80 m). 
Kyrkans mur var inte alls lika bred, bara ca 2 alnar (ca 1,2 m).  
 

 

                                                 
11 Svenska jernstämplar. Förteckning utgifven av Kungl. Patent- och Registreringsverket. Stockholm 1997.   
12 www.bennebolsbruk.se 

Stämplarna från Bennebols bruk i 

Uppland, där tackjärn tillverkades 

1683-1884.  

Det trapetsformade murkrönet, 

i vilket den nu borttagna 

takstolen varit förankrad.  
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Murkrönet hade en påfallande slät och homogen yta, bestående av bruk. Arkitektur & 
Byggnadsvård bedömde att det var ett  poröst luftkalkbruk medan jag tolkade det som 
ett lerbruk. Detta bruk användes även som fogbruk. Genom branden hade bruket fått en 
rödaktig ton. Särskilt slätt var bruket, där det legat an mot takstolens timmer, något som 
uppdagades när murkrönet revs. På de ställen där takstolen varit omgärdad av bruket 
syntes här och var träets struktur, även om själva trävirket var borta.  
 
Murkrönet var uppfört av naturliga kalkstenar (se ritning 2). Det var både större och lite 
mindre kalkstenar (stenstorlek 0,6 - 1,2 m, h. 0,2 - 0,4). I vissa fall kan de ha varit grovt 
tillhuggna för att få rätt passform. En del av stenarna var förhållandevis tunna (som 
boende i Vintrosa samhälle vet jag att den lokala kalkstenen är jämförelsevis lätt att 
klyva i skivor). I princip kan man säga att kalkstenarna låg i 3 större skift med 3 - 4 
stenar tvärs över muren. Även mindre kalkstenar förekom som utfyllnad. Under riv-
ningsarbetet var det ibland svårt att avgöra om de mindre kalkstenarna var sönder-
brända stenar eller inte. Många av dem var väldigt skarpkantade, vilket stenar blir då de 
utsätts för hög värme, s.k. skörbränd sten. Mellan kalkstenarna låg bruk. Allmänt kan 
sägas att det var ett tungt arbete att lyfta bort och transportera iväg alla kalkstenarna vid 
rivningen av murkrönet.   
 
I inre delen av murkrönet, mot kyrkorummet, låg mellan takstolarna 2 stycken kalk-
stenar, i regel en större och en mindre sten, i 2 - 3 skift, alltså inalles 4 - 6 stenar.  Här var 
det täckande bruket så homogent och slätt att det såg ut som om dessa partier utgjordes 
av en enda sten.   
 

Murkrönet hade en slät och homogen yta av bruk, som blivit rödaktigt av 

branden. I de tvärgående håligheterna har stickbjälkarna varit fastmurade.   
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Murkrönet var uppbyggt 

av kalkstenar, både större 

och lite mindre. I vissa fall 

var de grovt tillhuggna för 

bättre passform.  

I princip låg kalkstenarna 

i murkrönet i tre skift.   

Vid rivningen av  mur-

krönet konstaterades 

att kalkstenarna låg i 

tre större skift med tre 

- fyra stenar tvärs över 

muren. Även mindre 

kalkstenar förekom 

som utfyllnad. 
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På ömse sidor om skorstenen (se nedan) var det mera tegel i murkrönet, vilket tydde på 
en ombyggnad eller förändring av något slag. Det studerades dock inte närmare. Det 
berodde antagligen på den brand, som drabbat kyrkan här på norrsidan 1914. Det kände 
vi inte till under rivningsarbetet utan det kom till vår kännedom först sedan nya taket 
var färdigbyggt.  
 

 Yttre taklist  
Yttre delen av murkrönet utgjordes i sin nedre del av den utvändiga profilerade tak-
listen (se ritning 2). Den var murad med flera skift tegel av olika storlek, både liggande 
tegel och stående med långsidorna upp. Ett av de lägre skiften utgjordes av tegelplattor, 
ett annat skift av riktigt stora tegelstenar (43 x 14 x 9,2 cm) medan andra hade mera 
normal storlek (29 x 14 x 8 cm). Teglet låg vinkelrätt mot murens riktning. Upptill på 
denna yttre del av murkrönet låg också smärre bitar av tegel, sannolikt för att hjälpa till 
att ge murkrönets yttersta del dess form.  
 
Taklistens yttersta del både hölls upp av och var förankrad i takstolskonstruktionen med 
hjälp av ett slags smidda "muröglor" av järn (se ritning 3). Upptill utgjordes de av en 
rundad järnplatta med två fyrkantiga hål i, ett större upptill och ett mindre nertill. I 
hålen satt fyrkantiga spikar, som var spikade i såväl stickbjälken tvärs över muren som i 
högbenet närmast yttertaket (se nedan Takstolen s. 123). "Muröglan" var smidd så att 
den smalnade av neråt och var svängd så att den längst ner bildade en ögla, genom 
vilket ett plattjärn löpte från ögla till ögla. På detta järn vilade teglet i den yttre takfots-
listen.  
 
Ytskikten på den yttre taklisten utgjordes av kalkbruk, vilket inte redovisats på ritning-
arna.    
 

 
 Den utvändiga taklisten var murad av tegel. Yttersta delen både hölls upp av och var förankrad i 

takstolskonstruktionen med hjälp av ett slags smidda "muröglor" av järn, i vilka ett plattjärn löpte.  
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 Inre taklist 
Det fanns också en invändig taklist, in mot kyrkorummet. Den var inte en del av själva 
murkrönet som den yttre taklisten utan den utgjorde en del av kyrkans inre mur i stället 
(se ritningar 1 och 2). Den var huvudsakligen murad av tegel, såväl normala tegelstenar 
som underst ett skikt med tegelplattor (26 x 12 x 2,5 cm). Listen var putsad med kalk-
bruk invändigt (det redovisas inte på ritningarna). 
 
När murkrönet revs fick också den inre taklisten tas bort, eftersom den på grund av sin 
konstruktion blev instabil (se nedan "Rännan" s. 129). Ett stycke av inre taklisten är till-
varatagen.  
 
Vid skrivandet av denna rapport efter återinvigningen kom det fram nya upplysningar 
om den inre taklisten. Den hör inte till det ursprungliga kyrkorummet utan den mura-
des av tegel vid den invändiga renoveringen 1956, eftersom den befintliga taklisten av 
trä var förstörd av röta13. Man kan misstänka att detta kan ha haft ett samband med 
hussvampen.   
 

 
 
 
 

 Takstolen  
När jag blev inkopplad i processen fanns fortfarande brända och förkolnade delar av 
takstolen kvar. De större partier som funnits över orgelläktaren, där även tunnvalvet till 
en början fanns kvar, var då redan avlägsnade. Nu fanns endast de nedre delarna av 
takstolen kvar.   
 
Jag försökte att mäta upp takstolsresterna så gott jag kunde. Yttre delen gick bra men 
inre delen kunde jag endast uppskatta och bedöma på avstånd av säkerhetsskäl (se 
ritningar 4 och 5, tvärsnitt och plan). Redovisningarna av takstolen är därför ingalunda 
komplett utan redovisar bara mina iakttagelser av hur jag uppfattade att det såg ut efter 
branden.   
 

                                                 
13 Isman, I, Förnyade helgedomar, Vintrosa kyrka. Till hembygden 1957. Strängnäs stifts julbok.   

Den invändiga taklisten var murad av tegel. Den hade 

1956 ersatt en taklist av trä, som var rötskadad.  
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Det var också svårt att av de förkolnade resterna exakt se hur timmerdelarna varit 
fastsatta i varandra. På några ställen kunde jag dock se att det var u-formade urtag där 
timret möttes. Ännu svårare var det att avgöra var all den spik och en del bultar som 
påträffades under röjningsarbetet ursprungligen suttit. I vilken utsträckning trädym-
lingar använts gick inte att se.  
 
Det fanns 22 takstolar över långhuset samt 5 takstolar på vardera av de snedställda kor-
väggarna samt 3 takstolar på den östra korväggen.  
 

 
 

Vinkelrätt mot muren låg en takbjälke av timmer, den s.k. stickbjälken (se ritning 5). I sin 
yttre del låg den nere i murkrönet med dess bruk. Stickbjälkens yttersta del var förenat 
med högbenet, hur gick dock inte att se. Däremot såg man att den ovan nämnda "mur-
öglan" i yttre taklisten förenade dem båda med sina spikar. Exakt hur långt stickbjälken 
sträckte sig inåt kyrkan är oklart men där jag gjorde min uppmätning föreföll den att 
möta tunnvalvet.  
 

 
 

Det fanns 22 takstolar 

över långhuset samt 

sammanlagt 13 över 

koret.  

Vinkelrätt över murkrönet låg en takbjälke av timmer, den s.k. stickbjälken. På 

fotot finns fortfarande resterna av tunnvalvet kvar längst ner över taklisten.  
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I den inre delen av takstolen, mot kyrkorummet, såg jag tre olika timmerdelar; ett lodrätt 
stödben i murkrönets framkant, innanför det en yttre snedsträva och allra innerst, 
närmast tunnvalvet, en inre snedsträva (se ritning 4). Hur de sistnämnda takstolsdelarna 
var utformade och hur de var fastsatta eller förbundna med varandra kunde jag inte 
avgöra, eftersom jag inte kom åt att studera dem på nära håll.  

 
Stickbjälkarna låg på ett avstånd från varandra på ca 1 m. När de tagits bort syntes 
tydligt avtrycken efter dem i murkrönets bruk.   
 

 
 

 Tunnvalvet 
Som berörts tidigare fanns det fortfarande kvar ett litet parti av tunnvalvet närmast 
murkrönet i kyrkans västra del, då jag fick komma upp på murkrönet (se ritning 4). 
Tunnvalvet var uppbyggt av s.k. spräckpanel, dvs. kraftiga träslanor (br. 5 - 8 cm). De 
var spikade horisontellt direkt mot takstolen. Spräckpanelen var både på ut- och insidan 
täckt av lerbruk med lite fibrer i.  
 

 
 

Längst fram ser man 

två spikar, en större 

och mindre, som löpte 

genom både stick-

bjälken och högbenet.  

Ovanför taklisten syns 

resterna av det putsade 

tunnvalvet. Det var upp-

byggt av en panel av ligg-

ande träslanor, spikade 

direkt på takstolen. Denna 

panel var både på ut- och 

insidan täckt av lerbruk 

med fibrer i.  
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På tunnvalvets utsida, dvs. mot kyrkorummet, låg utanpå lerbruket även två skikt med 
kalkbruk med olika struktur och färg, det yttersta vitare (tjocklek ca 1 cm) och det 
underliggande lite gråare (tjocklek ca 2 cm). Total tjocklek på den invändiga putsen 
(inkl. lerbruket) var 4 - 5 cm. 
 
På tunnvalvets insida/ovansida, alltså mot murkrönet, såg lerbruket mycket slätt ut, i 
varje fall det parti jag hade möjlighet att studera. Ett tag funderade jag på om det skulle 
ha kunnat vara ett resultat av att det funnits näver där, näver som i så fall brunnit upp.  
Putsytan var förvånansvärt slät. Varför? 
 
Jag frågade byggnadsarbetarna, som höll på med röjningen, vad som fanns i utrymmet 
mellan tunnvalvets insida/ovansida och murkrönets insida. Enligt dem var det bara 
modernt isoleringsmaterial. Uppenbarligen har detta utrymme tidigare varit tomt.  
 
Delar av spräckpanelen är tillvaratagen liksom tillhörande puts. Även några stycken av 
takrosetterna i tunnvalvets tak är tillvaratagna.  

 

 
 

                    

T.h. i fotot syns baksidan av tunnvalvet.  

T.v. syns också insidan av tunnvalvet. T.h. ett detaljfoto av den släta 

insidan.  
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 Remstycke 
I murkrönet var ett remstycke av längsgående timmer inmurat, nästan mitt i murkrönet, 
om man i murkrönet inräknar den yttre taklisten (se ritningar 4 och 5). Remstycket låg 
"inbäddat" i murkrönet alldeles under de tvärgående s.k. stickbjälkarna. När dessa 
avlägsnats syntes remstycket.   
 
Till vår förvånig saknades remstycket helt på vissa partier, främst i sydöstra delen av 
koret och intilliggande partier av södra långhusväggen men också i ett parti av södra 
långhusväggen i sydväst liksom i nordöstra delen av norra långhusväggen. Här syntes 
bara de släta avtrycken i lerbruket efter remstyckets form. Förklaringen till detta fick vi 
under det fortsatta röjningsarbetet (se nedan).  
 
Hur remstycket var förankrat i /förenat med takstolen kunde jag inte avgöra, om det 
bara var inmurat eller om det fanns andra fästanordningar. Däremot noterade jag under 
rivningen av murkrönet att det med viss regelbundenhet i remstyckets framkant fanns 
små, lätt sluttande inskärningar (bredd ca 12-16 cm, djup 1-2 cm djup) med en relativt 
kraftig spik inslagen i mitten, inte ända in utan med en bit synlig. Spikarna gjorde mig 
uppmärksam på dessa inskärningar över huvud taget. De satt mittemellan urtagen för 
stickbjälkarna men inte mellan alla, långt ifrån. Då jag upptäckte dem var redan mycket 
av murkrönet rivet så jag kunde inte avgöra hur många de varit från början. De var 
alltså helt täckta av bruk och kalksten och det var först under rivningen som de syntes. 
Vilken funktion de haft är obekant. 
 
 

  
 

 
T.v. Timret i förgrunden är remstycket, som är inmurat i murkrönet. T.h. I hålrummet i 

mitten borde det ha legat ett liknande remstycke. Det finns inte längre kvar som en följd 

av de rötskador, som hussvampen orsakade. Branden kan också ha bidragit.   
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Remstycket frilades då 

murkrönet revs. På ytan 

kunde det se intakt ut.  

Remstycket visade sig 

dock vara kraftigt 

rötskadat av hussvamp.  

Detalj av det rötskadade 

remstycket.  
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 Hussvamp  
Orsaken till att remstycket var borta på vissa partier fick sin förklaring under den 
successiva rivningen av murkrönet. Det visade sig vara kraftigt angripet av äkta hus-
svamp. Detta hade lett till att remstycket på flera ställen antingen saknades helt - som 
ovan nämnts - eller var kraftigt  rötskadat och bara fanns kvar i söndersmulad eller 
förmultnad form. Att remstycket helt saknades på vissa ställen kan ha berott på att de 
små rester som fanns kvar kan ha brunnit upp, t.ex. på sydöstra korväggen, där det 
brann särskilt hårt. I vissa fall såg remstycket intakt ut på ovansidan men en kniv 
avslöjade att det var genommurket.   
 
Kalkstenarna och bruket var kraftigt angripet av hussvampen med sitt vita svampmycel, 
inte minst kalkstenarna under remstycket. Särskilt angripna partier fanns mitt på södra 
långhusväggen och på nordöstra delen av norra långhusmuren, mellan skorstenen och 
nordöstra korväggen.  
 

 
 

 

Av hussvampen särskilt 

angripna partier fanns 

mitt på södra långhus-

väggen och nordöstra 

delen av norra långhus-

väggen. Här var timret 

helt söndersmulat.  

På både kalkstenarna 

och bruket fanns det 

vita svampmycelet 

från hussvampen.  
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 "Ränna" 
Då murkrönets insida revs visade det sig att det innanför den inre taklisten - och 
parallellt med denna - fanns ett längsgående tomrum, något jag kallar "ränna" (se ritning 
1 och 2). Den hade en rak insida med en påfallande slät yta av lerbruk. Utåt, mot 
taklisten, var "rännan" relativt ojämn liksom mot botten, där den smalnade av. Enligt 
byggnadsarbetarna fanns det inget trävirke i denna ränna, även om jag på något ställe 
såg trärester, men det kan ha varit rester av en takstol. Jag såg inga spår efter spikar 
o.dyl. Snickarnas tolkning var att takstolens inre snedsträvor helt enkelt hade placerats i 
denna "ränna". För att få större flexibilitet skulle dåtidens byggnadsarbetare ha gjort en 
"ränna", som tillät justeringar i sidled för snedsträvorna, i stället för hål (se ritning 6).  
 
I koret såg det annorlunda ut. I de sammanlagt 4 korhörnen korsades de här rännorna 
på ett markant sätt (se ritning 7). Här fanns det timmer kvar, eller förmultnade rester av 
timmer, liksom spikar och inmurade förankringsjärn (ej redovisat på riningen). Vilken 
funktion denna konstruktion haft exakt är för mig oklart. 
 

     
 
 

 Kyrkmurens ovansida 
När murkrönet med sina kalkstenar, sitt tegel och sitt bruk var borttaget framträdde 
kyrkmurens ovansida. Man kunde då konstatera att murkrönet inte varit murat i 
förband med själva kyrkmuren utan att murkrönet så att säga murats ovanpå kyrkans 
mur (se ritning 8). 
 
Kyrkmuren hade en flat ovansida, bestående av flata, grovt tillhuggna kalkstenar med 
oregelbunden form (storlek 0,2 - 0,7 m, vanligast 0,4 - 0,5 m). Längs murens utsida låg 
däremot tegelstenar vinkelrätt mot muren (storlek 28,5 x 15 x 7,5 cm). Som framgått 

 
T.v. och ovan. "Rännan" innanför inre taklisten. 

Dess funktion är oklar.  

Nedan. I de fyra hörnen i koret fanns det timmer 

kvar i rännorna, som här korsade varandra.  
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tidigare i texten hade den inre taklisten med tillhörande murverk rivits, varför murens 
ovansida nu  bildade som ett trappsteg (h. 15 - 18 cm). Även här utgjordes muren av 
kalksten. När både de yttre och inre taklisterna avlägsnats konstaterades att kyrkmuren 
var ca 2 alnar tjock, dvs. ca 1.20 m. Därtill kommer ut- och invändig puts på några 
centimeter.  

  
 

 Skorsten 
Mitt på norra långsidan fanns rester av en skorsten av tegel. Den kan ha tillkommit i 
samband med de ut- och invändiga förändringar kyrkan genomgick 1906-08, då kyrkan 
fick skiffertak och interiören förändrades. Gissningsvis avlägsnades skorstenen i sam-
band med den invändiga renoveringen 1956, eller kanske redan 1937. Då revs förmod-
ligen den synliga delen ovanpå yttertaket. Partiet under yttertaket behölls dock liksom 
skorstenspipan inne i norra långhusmuren. Före branden syntes skorstenen varken 
ovanför yttertaket eller i kyrkorummet.  
 

 
      

Kyrkmurens flata ovansida 

sedan murkrönet rivits. Längs 

murens utsida låg tegelstenar 

vinkelrätt mot muren. 

Mitt på norra lång-

sidan fanns rester av 

en skorsten, där 

endast partiet under 

taket fanns kvar.  
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EXTERIÖR 
 

 Murverk och puts 
Generellt var putsen på långhuset i bra skick men det höggs upp en del sprickor över och 
under fönstren. Här syntes tydligt att fönsteröppningarna är murade av tegel. På själva 
väggen ser man att det är kalksten men med lite inmurade tegelbitar. Man har tydligen 
använt tegel för att fylla ut mellan kalkstenarna.   
 
Jag tittade efter äldre puts- och färglager men upptäckte egentligen ingenting. Fasaderna 
har ett tämligen homogent putslager på 20-40 mm, ett lite grövre bruk underst och lite 
finare över med spritputs ytterst. På ett par ställen i norr och öster fanns ett par lager 
men det var förmodligen fråga om en lagning.  
 
Enligt putsentreprenören och leverantören från Målarkalk är putsen hård. Den sist-
nämnde trodde att den innehåller hydrauliskt kalkbruk. Det kan knappast vara en puts 
från 1820-tlaet, då kyrkan fick sitt nuvarande utseende. I de äldre handlingar jag tagit 
del av har jag dock inte sett några uppgifter om att putsen helt knackats ner vid något 
tillfälle.  
 
Tornet är inte uppfört av kalksten som långhuset utan av gråsten. Det syntes tydligt där 
taket var avbrunnet och väggen inte var putsad. Det var stora gråstenar av sprängsten.  
 
Tornet är mera utsatt för väder och vind och här syntes spår efter flera putslagningar 
och avfärgningar, inte minst på de släta omfattningarna. Generellt är putsen 10-30 mm 
tjock och uppbyggd av olika lager med lite olika struktur. Putsen har troligen lappats 
och lagats vid några tillfällen. På hörnkedjorna syntes i de skadade/nerknackade 
partierna att det var ett par tunna putspåslag och färglager 
 
Tornets puts har förmodligen avfärgats några gånger. Före branden var kulören gulvit 
men det sytes ett underliggande vitare lager. Fläckvis var färgen på tornet rosa. Där-
under syntes en gul kulör. Det är antagligen sentida lagningar och avfärgningar, där 
färgpigmenten förändrats. 
 

 

Att tornet är uppfört av gråsten och inte kalksten som långhuset syntes tydligt på det parti, där taket brunnit och rivits.  
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Upphuggen spricka på norra 

långhusväggen. Det var ett av 

de få ställen, där det framkom 

en underliggande färg, i detta 

fall gult. En lagning? 

En upphuggen skada i tornets 

puts. Här är förmodligen 

putsen lappad och lagad.  

En av hörnkedjorna på 

tornet, där man ser att 

putsen lagats. Den rosa 

kulören är en sentida 

färgförändring.  
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INTERIÖR  
 
Allmänt  
I samband med lagningen och putsningen av kyrkan innerväggar gjordes vissa iakttagelser 
av antikvarisk art.  
 

 Puts och färg på korväggen 
När kyrkorummet var avröjt från brandbråte i mitten av maj 2014 var det möjligt att  
undersöka putsen och färgen på korväggen lite närmare. Jag var angelägen om detta för 
att se om man skulle kunna se några spår efter det dekorationsmåleri, som tillkom 
invändigt i kyrkan 1906-08.  
  
Jag upptäckte inga spår efter detta dekormåleri. Däremot såg jag på östra korväggen 
1.27 m ovanför golvet på flera ställen en svag röd horisontell linje, ca 1 cm bred. Ca 4,5 
cm längre ner fanns ytterligare spår efter en röd linje. Dessa linjer överensstämmer dock 
inte med dekormåleriet, som det är avbildat på fotografier.  
 
Helt allmänt hade väggarna nertill på de tre korväggarna i sina nedre partier fått en rosa 
ton som en följd av branden. Mitt på östra korväggen syntes tydligt det brända avtrycket 
efter altaruppsatsen; nertill det sentida postamentet, därovanför det tydliga avtrycket 
efter predellan och därovanför det mindre markanta avtrycket efter altartavlan.  
 

 
Avtrycket av  den brunna altaruppsatsen på korväggen.  
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Under det svartbrända ytskiktet efter predellan syntes - förutom de ovan beskrivna 
svaga röda linjerna - ett par vita eller svagt gulvita puts- och färgskikt enligt nedan (där 
1 anger översta/befintliga lagret):  

Mitt bakom predellan på östväggen: 
1/ svartbränd kulör 
2/ vit kulör, när man skrapat bort det svarta 
3/ en något mindre vit kulör med tunt rött streck 
4/ tjockare puts  
 

  
 

På ett parti strax norr om altarpodiet på norra delen av östra korväggen, några decime-
ter över golvet, hade putsen delvis fallit av på ett litet parti. Här gjordes följande iakt-
tagelser (där 1 anger översta/befintliga lagret):.  

1/ bef. puts/färg, som blivit rosa 
2/ putspåslag , 1-2 mm tjockt 
3/ lite gulaktig slätputs (1700-tal?) 
4/ vit kalkfärg (när man skrapat)  
5/ ett putspåslag på ca 3-4 mm 
6/ grövre puts, kan ej avgöra materialet 
 

         
 
 Dessa iakttagelser är för begränsade för att man ska kunna dra några bestämd slut-
satser, inte annat än att det fanns några tunna skikt med puts och färg i vita eller svagt 
gulvita nyanser.  
 

En svag röd linje på 

östra korväggen enligt 

texten ovan.   

Olika putspåslag och 

färger på östra kor-

väggen enligt texten 

ovan.  
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 Murverket 
Innan kyrkan skulle putsas invändigt höggs sprickor upp i murverket; i princip över alla 
fönster, över södra ingångsporten, på väggarna i nordvästra hörnet, mitt på norra lång-
husväggen, på östra korväggen samt under sydöstra korfönstret. 
 
I de upphuggna sprickorna fanns det en viss möjlighet att studera det frilagda mur-
verket. Huvudsakligen var det smala sprickor men i några fall även lite större väggytor 
på några decimeter.  
 
Man kunde konstatera att de rundbågiga fönsteröppningarna liksom södra dörröpp-
ningen var murade av rött tegel. Öppningarnas välvda ovansidor var i de flesta fall 
murade av liggande tegel nertill och stående tegel ovanför välvningen, även om det i 
något fall föreföll att vara liggande tegel även nertill. Fönsterbänkarna var murade av 
tegel.  
 

 
 

 

Ovan. Upphuggningar i putsen över fönstren som här i sydöstra korfönstret visade 

att fönsteröppningarna var murade av tegel. Nedan. Fönsterbänkarna var murade 

av tegel. Även under fönstren fanns partier med tegel.  
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På ett par ställen blottades mindre partier av kyrkans murverk. Här kunde man se att 
kyrkan är uppbyggd av kalksten. Det gällde t.ex. nertill på kyrkans östra korvägg. I 
upphuggna sprickor mellan de två östligaste fönstren på norra sidan och på väggen 
under sydöstra korfönstret fanns förutom kalksten även tegel. Rör det sig om utfyllnad 
mellan kalkstenarna vid uppförandet av kyrkan eller senare lagningar?  
 
På de blottade kalkstenarna och i viss mån också på tegelstenarna fanns rester av äldre 
vit puts, som var slät i strukturen men med ojämn yta.  
 
Största frilagda murpartiet var mitt på norra långsidan, där det funnits en nu borttagen 
skorsten (se vidare Skorsten s. 130). Här var delar av väggen lagad med rött tegel. Även 
ett par gula tegelstenar förekom. Likaså var ett stycke av anslutande väggparti frilagt. 
Det utgjordes av några grövre kalkstenar med delvis kvarsittande vitt, slätt och sam-
tidigt ojämnt bruk ovanpå.   
 
Några spår efter den medeltida kyrkan upptäcktes inte.  
 

 
 

 

Ovan. På ett par ställen frilades kyrkans murverk av kalksten. Under sydöstra korfönstret 

fanns även tegel. Nedan. Teglet på norra långhusväggen är rester efter en tidigare 

skorsten.  



137 
 

 Färg fönstersmyg 
I samband med putsarbetena gjorde jag en iakttagelse i fönstersmygen till sydvästra 
fönstret på södra långhusväggen. Under den släta, vitputsade ytan mellan ytter- och 
innerbåge finns en underliggande ljusblå färg. Detta undersöktes inte noggrannare nu 
Kanske kan färgen vara från arbetena 1906-08, då kyrkan erhöll invändig dekor. Det 
utfördes endast putslagning och kalkning av dessa partier, varför den blå färgen finns 
kvar under. Redan vid den invändiga renoveringen 2000 iakttogs denna färg, vilket jag 
tog upp i min rapport från detta tillfälle.  
 

 
 
 

 Golvbjälklag tornets 2:a våning och läktaren 
För att kunna dra ledningar för värmeinstallationen från tornets 3:e våningsplan via 
skåpen på tornets 2:a våningsplan in i läktarbjälklaget och ner i kyrkan fick de bryta upp 
ett mindre parti av golvet närmast orgelläktaren i tornets 2:a våningsplan. Man kunde då 
konstatera att det var ett utrymme på ca 0,3 m mellan detta torngolv och ovansidan av 
takbräderna på våningen under, alltså tornets 1:a våning/vapenhuset Detta utrymme 
var fyllt av byggnadsbråte, mest smärre träflisor. Det var alltså ingen direkt isolering 
här, i varje fall inte i det mindre parti av golvet som var frilagt.  
 
För att kunna dra rören vidare in mot läktaren fick de lyfta på golvbräderna i själva 
dörröppningen mellan tornet och läktaren.  Under golvet låg några större kalkstenshällar 
(närmast som ett upplag för golvet) och därunder fanns själva muren. En av dessa stenar 
var tillhuggen med två raka sidor (en återanvänd sten?). Liksom i kyrkmurens ovansida  
i övrigt, som beskrivits tidigare, låg ytterst - mot tornet alltså - en rad med tegelstenar. 
Det var tidigare dragit rör här, dels elledningar, dels en trätrumma för orgelfläkten. De 
nya ledningarna kunde nu dras på ett liknande sätt mellan stenarna, endast med 
borttagande av någon sten.  
 
Utrymmet i orgelläktarens bjälklag, alltså mellan läktargolvet och underliggande tak-
bräder, var drygt 0,5 m stort. Inte heller här fanns det någon isolering, mest bara lite 
byggnadsskräp, träspånor och liknande. Det öst-västliga golvbjälklaget till läktaren vilar 
på en nord-sydlig bjälke, vilken är fatsatt i väggen mot tornet. I denna nord-sydliga 
bjälke är de underliggande takbräderna spikade.  
 

Redan i samband med 

arbetena år 2000 

konstaterades att det 

fanns spår efter under-

liggande blå färg i 

sydvästra fönster-

smygen mellan ytter- 

och innerbåge. Inga 

åtgärder vidtogs vare 

sig då eller nu. 



138 
 

 
 

 
 

 

För att dra ledningar 

från tornet till långhuset 

öppnades golvet i dörr-

öppningen mellan tornet 

och läktaren. Under 

golvet låg några större 

kalkstenshällar (närmast 

som ett upplag för 

golvet) och därunder 

fanns kyrkans mur. 

En av dessa stenar 

var tillhuggen med 

två raka sidor (en 

återanvänd sten?). 

Utrymmet i orgelläktarens 

bjälklag var i princip tomt.  
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                            BILAGA 2 
 
 
 
 
 
 

RITNINGAR 
 

                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITNING 1 
 
Tvärsnitt  genom kyrkans mur och formen på kyrkans murkrön.  
 
Principuppmätning från väster genom kyrkans södra mur. 
 
De streckade partierna är från vänster: "rännan", remstycket och 
"muröglan" 
 
Skala 1:10. 
E. Esbjörnson 2014/15 
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RITNING 2 
 
Tvärsnitt genom kyrkans mur och murkrön. 
 
Principuppmätning från väster genom kyrkans 
södra mur.  

 
Skala 1:10. 
E. Esbjörnson 2014/15 
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RITNING 3 
 
"Murögla" av järn (förkortad). 

 
Skala 1:10. 
E. Esbjörnson 2014/15 
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RITNING 4 
 
Tvärsnitt genom kyrkans murkrön och takstol.  
 
Principuppmätning vid 7:e takstolen från väster vid 
södra muren.  
 
Takstolens utseende - i synnerhet inre delen - är 
uppskattad, eftersom det av säkerhetsskäl inte gick att 
mäta här. Även vinkeln på innertakets tunnvalv är 
uppskattad.   
 
Skala 1:10. 
E. Esbjörnson 2014-04-04 
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RITNING 5 
 
Plan av kyrkans murkrön.  
 
Principuppmätning av murkrönet vid 6:e och 7:e takstolarna 
på södra långsidan.  
 
Här ser man de tvärgående takbjälkarna samt underliggande 
remstycke. Partiet till vänster anger den del av tunnvalvet, 
som var synlig i detta plan (måtten är uppskattade).  
 
Skala 1:10. 
E. Esbjörnson 2014-04-04 
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RITNING 6 
 
Avtryck efter snedsträva i murkrönet.  
 
Principuppmätningar.   
Upptill: Tvärsnitt. Från väster vid  10:e takstolen på södra långsidan.  
Nertill: Plan. Samma snedsträva.  
 
Skala 1:10. 
E. Esbjörnson 2014-05-16 
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RITNING 7 
 
Plan av sydöstra hörnet i koret. 
 
Principuppmätning av rännor, delvis med rester av trä eller förmultnat 
trä.  
 
Upptill en skiss över kyrkan, där det aktuella hörnet markerats.  
 
Skala 1:10. 
E. Esbjörnson 2014-05-20 
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RITNING 8 
 
Plan av ovansidan på kyrkans murar, sedan murkrönet 
avlägsnats.  
 
Principuppmätning på södra långsidan.  
 
Partiet till vänster ligger 0,18 m lägre än murens ovansida, 
sedan inre taklisten avlägsnats.  
 
Skala 1:10. 
E. Esbjörnson 2014-15.  
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     BILAGA 3 
 
 
 
     

 

 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
ALLMÄNT 
 

BESTÄLLARE 
Tysslinge församling 
- Ordf. kyrkorådet, Gustav Wetterberg 
- Kyrkoherde Johan Bremer  
- Kamrer Agneta Gustavsson 
 
FÖRSÄKRINGSBOLAG 
- Moderna försäkringar 
 
ARKITEKT/PROJEKTLEDNING 
Arkitektur & Byggnadsvård AB 
- Börje Lindström 
- Kerstin Åkerstedt 
 
LÄNSSTYRELSENS BESLUT/YTTRANDE 
- Återuppbygga tak och restaurera fasader, 2014-07-08, dnr 433-4181-2014 
- Renovera taklykta och takkronor, 2015-02-02, dnr 433-615-2015 
- Konstnärlig utsmyckning, 2015-06-04, dnr 433-2248-2015 
- Antikvarisk medverkan, 2014-07-08, dnr 433-5164-2014 
- Konservering fast inredning (predikstol, läktarbarriär, orgelfasad och mosaik på 
altaret), 2015-06-18, dnr 433-3495-2015 
- Konservering (siffertavlor), 2015-06-17, dnr 433-3493-2015 
 
TIDPUNKT FÖR ÅTERUPPBYGGNADSARBETET 
 2014-02-08 - 2016-03-28 (återinvigning; vissa arbeten kvarstod då att slutföra) 
 
SLUTBESIKTNINGAR 
- Yttertak, takstomme och murkrön 2014-12-02 
- Resten av kyrkan. Påbörjad slutbesiktning 2016-03-16, slutförd 2016-04-22 
 
KOSTNAD 
Kostnad för återuppbyggnaden var ca 33 miljoner. (Därav ersättning från Försäkrings-
bolaget ca 25 miljoner och Kyrkoantikvarisk ersättning från Strängnäs stift ca 5 miljoner.)  
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FÖRTECKNING över konsulter och entreprenörer 
 
 
 
 

  

 
ÖVRIGA KONSULTER 
 
- Elkonsult, BELA elprojekt 
- Konstruktör, SamCon 
- Antikvarisk medverkan, Estrid Esbjörnson, antikvarisk konsult 
- Konservatorskontrollant, John Rothlind, Västerås pastorat 
 
 

ENTREPRENÖRER 
 

- Sanering, Skadeteknik, Örebro 
- Bygg, Bygg-Ingvar AB, Hallsberg 
- Skiffertak, Takskifferspecialisten i Grythyttan AB 
- Sten, Närkesten Entreprenad AB 
- Glas, Teijlers Glas AB, Örebro 
- Puts, Puts & Tegel AB, Örebro 
- Måleri, Per Edlund Målerifirma AB, Vretstorp 
- El, CBF Elektriska AB, Åsbro 
- Rör, Mullhyttans Rör AB, Fjugesta 
- Plåt, Östmans Plåtslageri AB, Kumla 
- Ventilation vind, Corroventa 
- Smed, Lillå Sme'n AB, Örebro  
- Snickeri, fast inredning, Lungers Båt&Trä, S. Lunger  
- Snickeri inredningar m.m., Folkavi snickeri, Fjugesta  
- Snickeri stolar, Nordins Möbelfabrik, Viby 
- Snickeri utställningsskåp, Joakim Kling 
- Ljud, Ljud-Aktuellt, Örebro  
- Ljushiss, Objektlyft, Gränna 
- Gelbgjutare, Fongs Gelbgjuteri AB, Gränna 
- Orgel, Rolf Maul Orgelservice, Älandsbro 
- Mark, schakt, Rolf Larssons hjulmaskiner, Vintrosa  
- Konservator, Närke Konservatorn AB, Örebro  
- Konstnärlig utsmyckning i koret. Gabor Pasztor, Närke Konservatorn AB, Örebro 

 



149 
 

 

 
 
FÖRTECKNING över handlingar   
 
Tysslinge församling har kontinuerligt från Arkitektfirman Arkitektur & Byggnadsvård - 
eller i vissa fall direkt från berörda konsulter - erhållit projekteringshandlingar, ritningar, 
protokoll, skrivelser, foton m.m. i digital form men i vissa fall även som papperskopior. 
Relationsritningar, som ännu inte är slutgiltigt färdigställda, kommer att lämnas över till  
församlingen.  
 
De många olika mötena under byggprocessen dokumenterades i ett antal protokoll; 18 
projekteringsmöten, 69 byggmöten och 19 gestaltnings- och färgsättningsmöten.  
 
Bland handlingar som använts vid återuppbyggnaden av Vintrosa kyrka - och som 
undertecknad som antikvarie haft tillgång till - kan följande nämnas:  
 
Arkitektur & Byggnadsvård, handlingar direkt från dem eller förmedlade av dem.  

- Murkrönets utseende och förstärkning. Samcon. 2014-06-27. Denna handling 
utgjorde underlag till en tillverkningsritning för takstolarna, vilken i sin tur 
justerades av tillverkaren Moelven 

- Teknisk inventering 1. 2014-04-01. Arkitektur & Byggnadsvård AB  
- Beskrivning skiffer och plåtarbeten. Förfrågningsunderlag. 2014-05-06. Arkitektur & 

Byggnadsvård AB  
- Beskrivning bygg takkonstruktion. Budgetunderlag. 2014-05-19. Arkitektur & 

Byggnadsvård AB  
- Beskrivning putsarbeten. Förfrågningsunderlag. 2014-05-06. Arkitektur & 

Byggnadsvård AB 
- Åtgärdsbeskrivning glaslykta, Teijlers glas. 2015-01-27. Arkitektur & Byggnadsvård 

AB 
- Rumsbeskrivning. 2015-03-03. Arkitektur & Byggnadsvård AB  
- Beskrivning av kvarvarande arbeten. 2015-03-03. Arkitektur & Byggnadsvård AB  
- Inre restaurering. Färgsättning. 2015-11-30. Förhandskopia Arkitektur & 

Byggnadsvård AB  
- Ritningar fast och lös inredning (delvis). Arkitektur & Byggnadsvård AB  
- Inredningsförlag. 2016-01-30. Arkitektur & Byggnadsvård AB 
- VVS-handlingar. Rörkrökarn ansvarade från början, Mullhyttans rör utförde 

arbetet, vilka i sin tur bad Ramböll göra ritningar. Dessa reviderades efter hand. 
Relationsritningar utarbetades efter slutbesiktningen 

- El-handlingar Bela Elprojekt AB. Handlingarna reviderades efter hand. Relations-
ritningar utarbetades efter slutbesiktningen  

 
Skadeteknik utförde flera fuktundersökningar, t.ex.: 

- Skaderapport - Fukt, 2014-04-14 
- Skaderapport - Fukt, 2014-09-08  
- Klimatövervakning - orgel, 2014-09-03 
- Fortlöpande fuktundersökningar under byggprocessen, vilka redovisades i kortare 

rapporter.  
- Ombesörjning av analyser av den hussvamp, som påträffades i murkrönet. 
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Målarkalk AB har i brev till putsentreprenören lämnat förslag på lämpliga behandlings-
metoder och materialval:   

- Förslag på lämpliga åtgärder ang. invändig puts på väggar och tak 2014-11-06 
- Förslag på lämpliga åtgärder ang. utvändig puts 2015-05-07 

 
Kyrkoherde Johan Bremer utarbetade två program ang. kyrkorummet och ny altartavla: 

- Program för återuppbyggnad 2014-07-13 
- Program för gestaltning av nya altarprydnad i Vintrosa kyrka 2014-12-27  

 
Närke Konservatorn AB utarbetade följande handlingar: 

- Skadeinventering och åtgärdsförslag beträffande inventarier från Vintrosa kyrka 
2015-04-23 

- Ny altaruppsats i Vintrosa kyrka 2015-11-30 
 

John Rothlind, Kulturarvssamordnare i Västerås pastorat, antikvariskt medverkande vid 
konserveringsarbetena:  

- Minnesanteckningar 2015-11-02 från möte gällande åtgärdsprogram för 
predikstolen i Vintrosa kyrka  

- Bilaga till slutbesiktning 2016-04-22 med kortfattad redogörelse för genomförda 
konserveringsåtgärder, utarbetad 2016-07-26 

 
Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk, Karlskoga (ej brandrelaterad skada): 

- Vintrosa kyrka, Tornet, skadeinventering och åtgärdsförslag, 2016-02-01 
 
 
 
 

FOTOGRAFIER 
 
Många av de inblandade konsulterna - inte minst Arkitektur & Byggnadsvård AB - och 
entreprenörerna fotograferade successivt under hela processen liksom även representanter 
för församlingen. Följande har lämnat fotografier på USB-minnen till församlingen enligt 
vad undertecknad känner till.  
 

- Privatpersoner 
- Skadeteknik  
- Estrid Esbjörnson, antikvarisk konsult  
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ANTIKVARISK RAPPORT  
 
TEXT  
Estrid Esbjörnson, antikvarisk konsult, Vintrosa   
 

FOTOGRAFIER  
Estrid Esbjörnson, om ej annat anges  
 

GRANSKNING 

Johan Bremer, Gustav Wetterberg har läst genom rapporten före färdigställandet och lämnat 
synpunkter och gjort ändringar. Kerstin Åkerstedt och Börje Lindström har hjälpt till att räta 
ut frågetecken.  
 
Daniel Langenbach och Anna Henningsson på Nerikes brandkår har läst och lämnat 
synpunkter på avsnitten "Branden" samt "Akuta åtgärder efter branden" 
 

DISTRIBUTION 
Rapporten är kopierad i 25 exemplar. Den är även lämnad i digital form till Tysslinge 
församling, Arkitektur & Byggnadsvård samt till Länsstyrelsen i Örebro län. 
 
  

 

ÖVRIGA RAPPORTER 
 
Närke Konservatorn 

- Redogörelse för korutsmyckningen  
- Konservatorsrapport 

              (dessa är ej färdigställda vid utarbetande av denna antikvariska rapport) 

 
Fongs gelbgjuteri AB 

- Rapport renovering av ljuskronor i Vintrosa kyrka. Bertil Fong, Gränna 2016.  
 
Arkeologgruppen i Örebro AB 

- Balknäs, N, Mer värme i Vintrosa kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av en 
schaktningsövervakning. Vintrosa prästgård 3:1, Vintrosa socken, Örebro kommun, 
Närke. Arkeologgruppen AB, rapport 2016-05.  
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                       BILAGA 4 
 
 
 

MATERIALREDOVISNING puts 
 
Roger Svedberg på Puts & Tegel i Örebro har 2016-04-19 lämnat en redogörelse för använda 
putsmaterial.  
 

Invändigt puts 
 

Tak 
Material: 

- Putsgrundning NHL 2 Saint-Astier, ytputs luftkalkbruk CL 90 0-1 mm  
Kulör:  

- Tak kalkfärg special 7100 Vit. 2 strykningar. Kulekalk (gotlandskalk). Målarkalk 
Hyllinge.  

- Raä:s kalkfärglikare 28:3, koboltblå 150 gr. 2 strykningar. Kulekalk (gotlandskalk). 
Målarkalk Hyllinge.  

 

Väggar 
Material: 

- Luftkalkbruk CL 90 901 mm 
Kulör: 

- Raä:s kalkfärglikare 92:3, ljusockra 300 gr. 7 strykningar.   
 

Fönsternischer  
Kulör: 

- Kalkfärg special 7100, vit i 3 strykningar.  
 

Fönsterbänkar:  
Material:  

- Linoljefärg 
Kulör:  

- Grå    
 
 

Utvändigt puts 
Fasader 
Material  

- Hydrauliskt kalkbruk, NHL Saint-Astier 2,0 och 3,5  
Kulör, fasad 

- Hydraulit KC-färg, H 2194 (Målarkalk Hyllinge) 
Kulör, taklist 

- Hydraulisk kalkfärg KKh 20234 (Målarkalk Hyllinge) 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 283.19, 791.05 Width 26.28 Height 16.11 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         2
         CurrentPage
         154
              

       CurrentAVDoc
          

     283.1881 791.0479 26.2839 16.1095 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     1
     152
     1
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



