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Inledning
Länsstyrelsen lämnade 2009-07-15 tillstånd till en renovering av
klockstapeln på Huskvarna kyrkogård, enligt entreprenadhandling
upprättad av Arkitekthuset AB, 2009-06-24. En teknisk förundersökning av Färgarkeologen AB 2009-02-20, låg till grund för
målningsarbetena. Arbetena genomfördes under perioden april till
oktober 2010 av Nykarleby Bygg & Spåntak AB under ledning av
Arkitekthuset AB, Jönköping. Inför beslut om att eventuellt återgå
till en ursprunglig färgsättning utförde länsmuseet en enklare färgarkeologisk undersökning. Efter att mer omfattande skador upptäcktes på klockbocken under byggtiden togs en kompletterande
handling fram av Arkitekthuset AB i samråd med konsult Nils-Åke
Friman, Ingatorp.
I länsstyrelsens tillstånd stagades att arbetena skulle ske under antik
varisk medverkan. På uppdrag av Huskvarna kyrkliga samfällighet
har Jönköpings läns museum genom antikvarie Margareta Olsson
medverkat under arbetena. Föreliggande rapport redogör för arbetenas art och omfattning samt de avvägningar som gjorts vad gäller
metod- och materialval.

Syfte
Ommålningen föranleddes av stora problem med blåsbildning och
vidhäftning hos fasadfärgen. Den höggradiga färgborttagningen och
ommålningen med ett traditionellt färgsystem syftade till att erhålla
en långsiktigt hållbar fasadfärg. Klockstapelns befintliga färgsättning och utseende bibehölls. Vissa återställande åtgärder utfördes,
däribland brädfodringen på strävornas ovansidor. Timmerarbetena
syftade till att säkerställa bärigheten hos klockbocken och utfördes
i den utsträckning det var möjligt med ursprungliga byggmetoder.

Historik
Begravningsplatsen i Huskvarna anlades 1881 intill det nya skolhuset. Den nya kyrkan och klockstapeln i Huskvarna uppfördes 1908
på initiativ av brukspatron Wilhelm Tham. Kyrkan i en nydanande
träarkitektur, med influenser både till samtida amerikansk villaarkitektur och inhemsk nationalromantik, ritdes av byggnadsingenjör
Birger Damstedt som var knuten till Husqvarna vapenfabrik. Den
nydanande gestaltningen väckte debatt under sin samtid, främst
med anledning av dess enkla anspråkslösa karaktär. Virket till bygget
levererades av virkeshandlare Oscar Johansson, Forserum. Klockstapeln försågs med två klockor varav Lillklockan flyttats över från
en äldre klockstapel belägen vid kapellet inom fabriksområdet. I
slutet av 1920-talet försågs den med en tredje klocka.

Klockstapeln på Huskvarna kyrkogård före renovering.
Foto: Robin Gullbrandsson 2007.
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Fotografier av den nyuppförda klockstapeln visar att den i likhet med
kyrkan hade relativt ljusa fasader med markerade mörkare foderlister
och strävor. Ljudöppningarnas brädluckor hade en hjärtformad dekor. De yttre strävorna var avtäcka med brädor i s.k. locktäckning.
Uppgifterna om de renoveringar som genom åren vidtagits på
klockstapeln är knapphändiga. En mindre översyn ska ha utförts
samtidigt som kyrkan restaurerades 1930. År 1954 vidtogs en ommålning av både kyrkan och klockstapeln då en tidigare mörkt brun
färgsättning fick ge vika för en ljusare järnoxidröd kulör.
Av en tidningsartikel framgår att klockstapeln 1966 genomgick en
mer omfattande renovering. Syllar och strävor som var angripna
av rötskador ersattes med nya. Sannolikt var det nu som taket över
klockbockens nedre delar och de yttre strävornas ovansidor täcktes
med galvaniserad plåt. Samtidigt vidtogs en ommålning.

Klockstaplen då den var nybyggd 1908. Foto: Jlm:s arkiv.

År 1984 åtgärdas åter allvarliga rötskador i klockstapelns stomme,
vilka uppges varit kända sedan länge. Eternittäckningen på takspiran lades om medan det nedre takfallen ersattes med formstansad
takpapp (Icopal Kombi shingel). Fönstren i trapptornet byttes ut
och erhöll nya foder av sågade brädor.

Före restaurering
Klockstapeln ansluter gestaltningsmässigt till kyrkan i nationalromantik. Stapeln är en halvöppen klockbock där klockhuset bärs
upp av ett brädfodrat trapptorn och ett yttre system av snedsträvor.
Det relativt stora klockhuset har en kantig takspira med ett nedre
sadeltak.
Stapeln står på en inre och en yttre grund av gjuten betong som bildar en synlig putsad sockel. Betongfundamentet och klockbockens
nedre delar är avtäckta med ett tak täckt med enkelfalsad galvad
plåt. Konstruktionen består av ett inre panelklätt torn med fyra
hjärstockar som bär de tre klockorna samt ett yttre intrikat system
av strävor i fackverk med sammanbindande järnbalkar. På grunden
finns en yttre syllram samt inom denna dubbla korsande syllar. De
yttre strävorna är inklädda med hyvlade sidofoder samt galvad plåt
på ovansidan medan de inre i vissa fall saknar brädfodring. Trapphuset och klockhuset är klädda med en liggande stockpanel med släta
hyvlade hörnfoder. Klockhusets gavelrösten har en locklistpanel med
dekorsågad nedre kant. Ljudluckorna har sentida fasta träjalusier.
I de nedre takfallen finns spetsiga fönsterkupor med kontursågade
vindskivor. Spiran är täckt med ursprunglig eternit medan de nedre
takfallen har svart fjällmönstrad takpapp.
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Klockstapeln har en enhetlig färgsättning i järnoxidrött där endast
ytterdörr och jalusier avviker i en grön kulör (sannolikt kromoxidgrön). Fasadkulören har åldrats men hade, då den var nymålad, en
mörkare mer brunröd nyans. Grunden är liksom delar av taket svart.

Omfattning och vidtagna åtgärder
Ommålning

Färgborttagning
På hela klockstaplen, såväl fasadytor som snedsträvor, fanns omfattande problem färgspjälkning. Samma skadebild fanns, om än
i mindre grad, på kyrkan. För att klarlägga orsaken till skadorna
anlitades färgspecialist Kerstin Lyckman, Färgarkeologen AB, 2008
för en teknisk förundersökning. Förundersökningen, som omfattade både microskopisk och kemisk undersökning, visade att de två
senaste ommålningarna utförts med förstärkt linoljealkydfärg (eventuellt med akrylatinnehåll) som inte samverkar med underliggande
linoljefärg. Därutöver kan inte uteslutas att fasaderna ursprungligen
varit behandlade med en mycket fet linolja/linoljelasyr som bidragit
till färgskiktens uppmjukning. En höggradig färgborttagning av de
sentida färgskikten, ned till fast underlag, föreslogs.
Färgborttagningen skedde med kemisk metod, med Biokleen:s
Färgbort SPC 202, efter förslag av Färgarkeologen AB. Metoden
valdes framför allt ur rationell synvinkel. Det valda färgborttagningsmedlet ska enligt leverantören var alkalisäker och därmed
möjligt att använda vid målning med oljefärger. Eftersom kemisk
färgborttagning medför risker för skador i panelytan gavs noggranna
anvisningar för utförandet. Det applicerade medlet tilläts inte verka
för länge, nedskrapningen utfördes med stor varsamhet och underliggande stabila färgskikt lämnades kvar och eftertvättningen med
högtryckstvätt utfördes med lågt tryck. Viss påverkan uppstod trots
allt på panelytan men detta var oundvikligt. I vissa lägen förekom
träfibrer som rest sig, dessa slipades bort efter första styrkningen.
Efter färdigställd rengöring lämnades klockstapeln att torka under
en månads tid.
Färgsättning
Med den näst intill fullständiga färgborttagningen väcktes frågan om
en eventuell återgång till ursprunglig färgsättning. Länsmuseet utförde en enklare färgarkelogisk undersökning med förslag till ändrad
färgsättning. Undersökningen utfördes genom okulär bestämning
av vid färgborttagningen frilagda färgskikt och en arkivstudie. Här
framkom att panlen ursprungligen varit behandlad med en ljus linoljelasyr där träets egna kulör och ådring framträdde. Listverk, foder

Efter genomförd färgborttagning.

Detalj av fasadpanel efter rengöring. Trots stor
försiktighet har märken uppkommit från skrapningen. Längre upp på fasaden lämnades därför
de undre stabila färgskikten kvar.
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och strävor var även de laserade, men i en intensiv orangebrun kulör,
Rödocker 1A-96. Fasadena har initialt varit ljusa men har mörknat
med åren på naturlig väg. Det ljusa intrycket har förstärkts det gråa
eternittaket och grunden och ytterdörren i ljust beige, Obränd terra
4A-5873 (kulörer angivna enligt Linoljefärg 2003).

Nedtagen foderbräda med rester av den ursprungliga
oljelasyren i brunorange.

Uppstrykningsprov av två olika järnoxidröda kulörer,
den övre med pigmentet järnoxidrött 222 och den nedre
med den brunare i engelskt rött. Båda blandade med
järnoxidsvart.

Med anledning av att fasaderna inte blev helt trärena vid färgborttagningen bedömdes en återgång till laserade fasader som uteslutet.
Dessutom hade takmaterialet i sen tid anpassats till en mörkare
färgställning, då det delvis lades med svart papp. Kyrkans och klockstapelns befintliga färgsättning i rödbrunt, stämmer väl med det
nationalromantikska uttrycket och har, då det funnits åtminstonde
sedan 1950-talet, vunnit hävd. Därmed beslutades att bibehålla
befintlig färgsättning. De exakta kulörerna bröts fram på plats av
färgleverantören, Hjortbrons måleriverkstad, Vaggeryd i samråd
med antikvarie. Vid brytningen utgick man ifrån en opåverkad
yta under takfoten på kyrkan. Den kulör som slutligen användes
innehåller 1 del järnoxidrött 222 och 2 delar järnoxidsvart 4950.
Till ytterdörren och jalusierna användes kromoxidgrönt 811, järnoxidsvart 4950, italiensk grön umbra 786 och vitt. (Referensprov
finns hos färgleverantören).
Ommålning
Efter färdigställda panellagningar (se nedan) penselströks samtliga
fasadytor i tre strykningar med linoljefärg (Ottossons färgmakeri
AB).
Lagningar i panelen

Enstaka brädor i fasadpanelen med rötskador byttes, dels ett par
längst ned åt söder, dels direkt ovanför nedre dropplisten på klockhuset åt söder. Panelen är av gran varför nya panelbrädor togs fram
av tätvuxen gran. De utfördes med rundhyvlad yta utifrån förlaga
från befintlig panel. Den yttre av vindskivorna åt öster fick ersättas.
Därutöver beslutades att de sentida fönsterfodren med otidsenlig
sågad yta skulle ersättas med nya av hyvlat virke. Fodren återställdes med ursprungligt utseende med sidostyckena uppdragna så de
täcker överstyckets kanter.
Lagning av rötskador i klockbock

Under pågående ommålning. Fönsterfodren återställdes
i ursprungligt utförande med hyvlad yta och uppdragna
sidostycken.

Klockbockens nedre delar var svåråtkomliga för besiktning på
grund av plåttäckningen över dessa delar. En första skadebesiktning utfördes inne ifrån grundutrymmet vilken resulterade i ett
åtgärdsprogram (bilagt protokollet vid byggmöte 1). En närmare
skadeundersökning kunde dock göras först då taket och delar av
syllens panelinklädnad rivits.
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Förarbeten
För att möjliggöra timmerlagningen fick klockbockens nedre delar
friläggas. Plåttäckningen på skyddstaket över grunden och syllarna
revs i sin helhet. Under plåttäckningen framkom ett brädtak, i
traditionellt utförande. Delar av brädtaket och dess bärande konstruktion fick nu demonteras. Samtliga brädor märktes först upp
för att kunna återmonteras i exakt samma lägen. Panelen utvändigt
på syllen, fick demonteras i de lägen där syllagningar skulle utföras,
närmare bestämt på hela västra sida samt ett parti mitt åt öster. Åt
väster skadades panelen vid demontering och fick ersättas med ny
i samma utseeende. Brädfodringen på de delar av strävorna och
stödbenen som berördes av lagningar plockades ned för att återanvändas. Likaså avlägsnades plåttäckningen på stödbenens utsidor.
Till de enstaka lagningarna i trapphusets
panel användes granvirke i likhet med
originalet.

Plåttäckningens anslutning mot stödben och strävor hade under lång tid varit
otät. Detta hade orsakat omfattande rötskador i sammanfogningen mellan stödben och syll.

Timmerlagningar
Rötskador förekom i strävornas nedre delar just vid anslutningen till
syllen. I vissa fall hade syllen direkt under stödbenet även skadats.
Skadorna berodde, i samtliga fall, på en otät plåtanslutning av taket
mot strävan. I konstruktionen fanns en hel del äldre lagningar vilka
visar på att problemet fortlöpt under mycket lång tid.
Vid lagningarna var den generella målsättningen att ersätta så lite
som möjligt av originalstommen utan att äventyra stapelns framtida bärighet. Den byggteknik som stapeln uppförts med och äldre
förekommande lagningsmetoder användes uteslutande vid lagningarna. Syllarna var skarvade halvt i halvt och spikade med grov
klippspik. Samtliga hörn och sammanfogningar var förstärkta med
smidda järnband och grov klippspik. Strävorna var inte tappade i
syllen utan endast spikade och då även skråspikade för att klara av
skjuvkrafter. Hörnsträvorna hade förstärkts med smidda balkskor.

Taket och dess plåttäckning över grunden och syllarna fick
demonteras under timmerarbetena.

Syllen åt väster ersattes nästan i hela sin längd. Sammanfogningen gjordes spikad med stomskarv och smitt
dragjärn i likhet med förutvarande.
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Åt väster byttes större delen av syllen ut. Under den nya syllen ersattes den befintliga förhydringspappen med modern s.k. syllpapp,
vilken har en längre hållbarhet. Syllen skarvades med rak horisontell
bladskarv mot befintlig syll samt med stomskarv och återanvänt
hörnjärn mot syllen åt söder.

Tvärsyll lagad i anslutning till yttersyll. Änden har skarvats
med s.k. bladskarv och bultning. Tvärsyll är hakad i yttersyllen samt försträkt med vinkeljärn.

Enstaka tvärsyllar skarvades i vid änden mot yttersyllen. Skarvningen
utfördes här med bladskarv som bultades med stålbult. Mötet med
yttersyllen utfördes i likhet med tidigare med stomskarv och hörnjärn. Nya vinklade plattjärn med nytillverkad klippspik användes
i vissa lägen.
De stödben som hade skador lagades i sin nedre del. Skarvningen
utfördes i likhet med befintliga äldre lagningar, d v s med stående rak
bladskarv vilken dymlades. Mot syllen spikades stödbenet med nytillverkade galvade trådspik med smidd skalle samt med återanvända
icke defekta klippspik. Äldre balkskor återmonterades efter lagning.
I lägen med mindre rötskador gjordes endast halvsulningar och
ilusningar av nytt virke, vilka fästes med ny klippspik.
Till samtliga lagningar användes sågad kärnfuru från Finland av
mycket hög kvalitet. De snedsträvor som inte skulle brädfodras
efterbearbetades med handhyvel för att erhålla samma bilade yta
med vankant som övriga delen av strävan.
Återställande av brädfodring på stödben och strävor
De foderbrädor som demonterats inför arbetena återmonterades. I
de fall de bestod av sentida sågade brädor ersattes de med nya med
hyvlad utsida. Då plåtskoningen vid stödbenens anslutning mot
skyddstaket tidigare gått upp på panelbrädorna i ett sågat spår fick
samtliga foderbrädor skarvas i med ny panel i sin nedre del.

Lagning i nedre delen av ett stödben. Skarvning har gjorts
med dymlad s.k. bladskarv.

Ovansidan på stödben och strävor var sedan tidigare täckta med
plåt. Av estetiska skäl återställdes de nu med hyvlade täckbrädor.
Tyvärr var det vid tidpunkten för detta beslut inte känt att de yttre
stödbenens täckning vid tillkomsttiden varit utförd med tre brädor
i locktäckning. Nu utfördes den med en hel täckbräda. Lagningar
och ny brädfodring utfördes av maskinhyvlade furubrädor av hög
kvalitet, i samma dimensioner som tidigare.
Plåtarbeten

Blocksågade stockar av kärnfuru användes
vid stomlagningarna.

Eftersom skadorna i klockbockens stomme var direkt relaterade till
otätheter i plåttäckningens anslutningar, i skyddstaket över kontruktionens nedre delar, lades stor vikt vid att erhålla täta lösningar vid
återläggningen av plåten.
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Då det ursprungliga brädtaket påträffades väcktes frågan om att
återställa taket med denna täckningstyp. Detta bedömdes dock som
uteslutet med hänsyn till tätheten. Man beslutade därför att istället
åter lägga en skivtäckning i galvaniserad stålplåt. Utformningen av
anslutningar mot stödben och strävor ändrades för förbättrad täthet. Plåten drog nu upp ca 20 cm på respektive sträva och täcktes
därefter av brädfodringen. I de lägen där ingen brädfoding funnits
försågs anslutningen med en separat övre täcklist vilken drevs in i
ett spår i träet samt tätades med modern övermålningsbar fogmassa.
Plåtanslutningen kom även att täcka den vinkel som bildas mellan
stödben och sträva.

Ovansidan på strävor och stödben täcktes nu med hyvlade
brädor istället för plåt.

På samtliga av de yttre stödbenen fick nedersta delen av brädfoderingen ersättas
med ny på grund av sekundärt uppsågade spår från den tidigare plåttäckningen.
För att åstakomma en liten urjackad ”droppnäsa” över plåtfalsen på stödbenens
baksida utökades bredden på dessa brädor. Brädkanten kapades sedan så att skillnaden kunde jämkas något.

Skivtäckningen utfördes dubbelfalsad till skillnad från tidigare men
med minimal hakfalsförskjutning. Härmed erhölls en större täthet
men med förutvarande utseende. Ett annat avsteg var att en nedbockad dropplist gjords under det raka taksprånget. Dropplisten
blev relativt osynlig med tanke på taksprångets läge nära marknivån. Den syftade till att skydda undertakets ändträ samt att hindra
indrivande fukt på syllarna.
Övrigt

Den nya täckningen av galvad plåt lämnades omålade för att tillåta
en naturlig nedbrytning av plåtens lagringsskydd (kromatering)
inför kommande målning.
För att förbättra luftningen av det täckta utrymmet över grunden
ersattes en invändig golvlucka med ett öppningsbart galler i trä.

Stor omsorg ägnades anslutningen av plåten kring stödben och strävor. På de yttre stödbenen täcktes plåten av
brädfoderingen, vilket blev diskretare än förut. De inre
strävorna försågs med en modern plåtlist vilken skruvades
och tätades med fogmassa. Avsteget från en traditionell
plåtanslutning godtogs av tekniska skäl.
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En utvändig sentida trappa av sågat virke framför trapphusets entrédörr hade omfattande rötskador. Den ersattes med en ny i handhyvlad kärnfuru som monterades ihop med smidd spik. Trappan
ströks med svartpigmenterad trätjära.

Byggnadshistorisk dokumentation

Taksprånget utfördes rakt i likhet med tidigare men försågs
med en indragen dropplist.

Resterna av ett brädtak påträffades då plåttäckningen på skyddstaket
över staplens grund och syllar revs. Taket är sannolikt från klockstapelns tillkomsttid 1908. De övre lockbrädorna saknades och hade
rivits bort då plåten lades. Brädorna var rakt sågade och försedda
med typiska vattspår längs kanterna. På ovansidan fanns spår av
vad som förefaller vara en tjärstrykning.

En ny trätrappa byggdes med samma utseende som
förutvarande.

Över klockbockens nedre del fanns delar av ett ursprungligt brädtak. Brädtaket
har haft ett övre lager av lockbrädor, vilka sannolikt försvann i samband med
plåttäckningens tillkomst.

Detalj av det äldre brädtakets sidonockar som varit
täckta med brädor.
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Bilaga. Bilder vid efterbesiktningen 2011-09-14.

Den nedre hälften av den färdigrenoverade och ommålade klockstaplen.

De nedre änden av klockbockens snedströvor och stödben fick i många fall ersättas med nytt timmer. Skarvningar gjordes med s.k. bladskarv som dymlades. Den sekundära plåttäckningen på stödbenens utsidor ersattes med brädfodring.
Brädfodringen på stödbenenes sidor bibehölls i stor utsträckning. I nedre änden fanns urjackningar från den tidigare
plåten varför denna del byttes ut överallt.
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Fönster i trapptornet vars sentida ohyvlade foder byttes
ut mot hyvlade.

Trapptornet efter ommålning. Den hyvlade fasadpanelen bibehöll en jämn och
slät yta även efter färgborttagningen.

Plåtanslutningarna mot stödbenen studerades noga
för att hitta en tät lösning. De gjordes dock så diskreta
som möjligt.

Plåttäckningen över klockbockens nedre delar fick
läggas om för att komma åt att utföra lagningar i stommen. Stor vikt lades vid den nya täckningens täthet.
Den utfördes därför dubbelfalsad. Utseendet hos den
äldre enkelfalsade täckningen bibehölls med horisontella
hakflasar i linje.
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En ny trappan i tjärsturken sågad
furu gjordes framför trapphuset.
Räckets ledare är en återanvänd
äldre dito.
Lagning och målning av den putsade
sockeln kvarstod vid tillfället.

Droppkanten i framkanten av plåttäckningen drogs ned mot
takskägget för att skydda mot indrivande fukt. Denna sentida
lösning döljs till stora delar av det utskjutande språnget.

Klockstapeln efter färdigställd renovering 2011. Takarbeten
pågick vid denna tidpunkt.
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