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Inledning
Under perioden augusti 2008 – januari 2009 har arbeten med takomläggning utförts på Trosa stads kyrka.
Länsstyrelsen har gett tillstånd till åtgärder enligt
beslut dnr 433-14607-2006. Sex byggmöten har hållits.
Slutbesiktningen hölls den 18 februari 2009. Underlag
för arbeten har varit förfrågningsunderlag ”Trosa
stads kyrka Renovering av yttertak mm ”, upprättat av
plåtkonsult Hans-Erik Olsson AB, daterat 2006-10-30.
Stiftsstyrelsen i Strängnäs har beslutat att ge ersättning
för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med
vår och underhåll av kyrkliga kulturminnen, så kallad
kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, 2007-10-03.

Sammanfattning av åtgärder
• Rötskadade delar av takstolen har lagats
• Rötskadade delar av underlagstaket har lagats
• Underlagstaket har jämnats ut med perforerade träfiberskivor och ny takpapp har lagts ut
• Taken har belagts med ny kopparplåt

2

• Nya hängrännor av koppar har monterats
• Takkuporna har lagats och isolerats
• Spirorna har demonterats, lagats, rostskyddsbehandlats,
målats och förgyllts

Beskrivning av byggnaden
Kyrkan är belägen på en höjd två kvarter väster om
Trosaån, nordost om torget i Trosa stad. Till kyrkplatsen
hör kyrka och kyrkogård med fristående klockstapel från
1700, som ligger på berget norr om kyrkan.
Stadskyrkan är en salkyrka under valmat sadeltak,
med tresidigt avslutat kor i öster och sakristia i norr.
Fasaderna är spritputsade och avfärgade ljust gula
med slätputsade stickbågiga fönsternischer och dörromfattningar i vitt.

Historik
Trosa stads kyrka uppfördes mellan åren 1694 – 1710.
Enligt muntliga uppgifter skall kyrkan ha använts som

Trosa stadskyrka sedd från norr i juni 2005.
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stall i samband med ryssbranden år 1719, då kyrkan
och klockstapeln var två av få byggnader som klarade
sig. Brädtaket är ramsågat och bördat, d v s lagt med
fasade kanter mot varandra och spikat med smidd spik.
Takstolskonstruktioner är från byggnadsåret, med senare
lagningar och förstärkningar.
Kyrkan var från början täckt med spån. År 1800 reparerades kyrktaket, i sockennämndens protokoll skrivs ”att
fortsätta med reparationen, eftersom regnet droppade
in i kyrkan genom det trasiga taket.” Reparationer av
spåntaket som nämns i protokoll utfördes även 1832
och 1864.
År 1895 byttes spåntaket ut mot plåt, som enligt uppgifter
då målades rött. 1925 målades plåttaket svart.
1978 lades taket om med ny takplåt och nya fönsterbleck
tillverkades, allt av fabriksmålad plåt. Fotplåten behölls
dock och målades med takfärg. Sannolikt hade man
bytt fotplåten någon gång på 1950-talet. Ventilation
vid takfoten anordnades och yttertaken försågs med
två takluckor. Valvet tilläggsisolerades.

3

6

1992 så genomfördes åtgärder på läckande tak. Snörasskydd
hade 1978 monterats direkt i takstolarna, vilket hade gett
rötskador i sparrarnas nedre delar. Lagning av gamla
hål i plåten efter flyttning av fästen, med tätning av
överlappning ny/gammal plåt runtom, samt lagning av
läckande enkelfalsar mm. Fotplåten slutbehandlades
med svart linoljefärg.

KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Trosa stad är utpekad som en riksintressant kulturmiljö
(D50), med motiveringen att det är en ”småstad präglad
av det tidiga 1600-talets stadsanläggning, handel och
fiske samt det sena 1800-talets badortsliv.”
Trosa stads kyrka är ett exempel på en mindre stadskyrka, som har en välbevarad 1700-tals exteriör med
spritputsade fasader, stickbågiga fönsternischer och
tresidigt kor i öster. Kyrkan och klockstapeln är två av
de få byggnaderna som klarade sig vid ryssbranden år
1719, vilket gör dem till en viktig del av Trosas histo-

Klockstapeln och kyrkan sedd från nordväst 1947. Fotografi Sörmlands museum, Ivar Schnell. Bild
M024228.
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ria. Kyrkan och den karakteristiska lökkupolsförsedda
klockstapel är också   omistliga i stadsmiljön.
Interiören har kvar mycket av sin 1700-tals karaktär
med putsat tunnvalv, stickbågiga fönster och ursprunglig
inredning, där dock bänkinredningen nytillverkades
1945. Predikstol och altaruppsats är förnämliga arbeten
från 1700-talets början och troligen tillverkade av Daniel
Kortz, en av tidens främsta bildhuggare. Arbetena kan
föras till en grupp föremål, framförallt predikstolar, i
östra Sörmlands kyrkor tillverkade av Burchard Precht
eller någon av hans lärjungar. Läktarens bänkinredning
med gradänger från 1700-talets mitt är ovanlig.

Skador på takstolskonstruktionerna hade framkommit
i samband med vårdplanearbetet 2005. En sparre var
kraftigt rötskadad, flera remmar hade kanat ur läget
i förbandet och en sträva hade lossnat helt i sydväst.
Skadorna bedömdes då som akuta och skulle ses över
av en konstruktör. Från vinden såg underlagstaket
ut att vara i ett relativt gott skick. I samband med att
förfrågningsunderlaget togs fram gjordes inga närmre
undersökningar av underlagstaket, d v s inga inspektioner
gjordes under den befintliga plåten.
Takfoten med takfotstassar och underlagstak var i ett
betydligt sämre skick än vad som var räknat med.
Spirorna var rostangripna. Godset vid flöjelns infästning
hade på grund av svängningar i vinden med åren blivit
tunnt. Vimpeln hade rostangrepp. Förgyllning hade
försvunnet från kulorna och flöjeln.  

UTFÖRDA ÅTGÄRDER
Skadebeskrivning före åtgärder
Taken var belagda med fabrikslackerad plåt från 1978,
med kraftigt flagande färg. Färglager var i princip helt
borta på södra takfallet. Under plåten låg takpapp i vertikala längder direkt på det bördade äldre underlagstaket.
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Trosa stads kyrka sedd från sydost i augusti 2008, med klockstapeln i norr.
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Södra takfallet innan arbeten påbörjades. Även målarfärgen från 1992 på takfoten flagade.

6

Rötskador förekom uppe i takstolskonstruktionen, i nocken i öst och väst, där spirorna är
monterade.

SÖRMLANDS MUSEUM

Antikvarisk kontroll - Trosa stads kyrka
Rapport 2009:2

7

Arbeten påbörjades på norra takfallet, i bild syns Love. Det äldre underlagstaket var till stora
delar rötskadat utefter takfoten.

8

Underlaget var mycket ojämnt. Den äldre pappen låg vertikalt.
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Genomförda åtgärder
Arbeten med stuprör, fönsterbleck och grindpelarnas
beslag är tänkta att åtgärdas i samband med kommande fasadrenovering, varför dessa inte togs med i
entreprenaden.

Underlagstak

9

10

Den fabrikslackerade plåten tas ned. Fotografi
Oskar Jansson Plåt & Smide.

10

Utefter takfoten byttes ca 5 brädrader av underlagstaket ut.

11

Perforerad masonit lades ut för att få ett jämnare
underlag.

Arbeten börjades med norra takfallet. Underlagstaket
visade sig vara i ett mycket sämre skick än beräknat.
Underlagstaket var spikat med smidd spik och var ramsågat.
Vid takfoten var brädorna i så dåligt skick att ca 1 meter
fick bytas ut mot nytt virke, ca fem brädrader. Utbyte
av skadad panel var sagt att utföras på samma sätt som
befintligt underlagstak, på så sätt att befintliga rötskadade
underlagsbrädor skulle bytas mot fasade. Eftersom det
blev så många och stora byten, så beslöts att lägga virke
med raka kanter. De lades också på vissa ställen med
ett litet mellanrum. En något klenare dimension valdes
på den nya panelen,  eftersom tjockleken på den äldre
panelen varierade, så att fotplåten inte skulle hamna
på en högre nivå än resterande takfall. Nivåskillnader
jämnades ut med mellanlägg.
Eftersom underlagstaket var så pass ojämnt, med skarvad
takpanel och smidda spikskallar, så beslöt man enligt
plåtkonsultens rekommendationer att lägga på perforerad
oljehärdad masonit ovanpå den befintliga takpappen
för att få ett bra underlag och resultat för den mjuka
kopparplåten,  Underst låg alltså den gamla takpappen
kvar, sedan lades masonit, sedan ny takpapp i horisintella
våder. Ovanpå det lades kopparplåten.
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Underlagstakets ytor lagades upp minimalt med brädor.
Det var sämst på västra takfallet ovanför entrén, vilket
fick lagas med trä. Där var det sedan tidigare upplagat
mycket. Dessa lagningar var i ett gott skick. I övrigt så
lagades hål och smärre rötskador upp med vanlig stålplåt
som lades mellan takpappen.

Takfoten

Takfoten riktades upp något. Rötskador på takstolstassar höggs bort och salades på med reglar.
Takstolskonstruktionerna lagades av Rofors Bygg.
En rötskada med pågående svampangrepp fanns på östra
sidan om norra takkupan. Rötskadan höggs bort och
fungicidbehandlades med medlet Bor-Ex, som innehåller
borsyra och borax.

14

Södra fasadens takfot.

15

Flera takfotstassar hade stora rötskador.

16

Arbete med takfoten, Tommy Jäänaa i bild.

Takfotsbrädan lagades upp. Yttre delen ersattes med
nytt virke, för att få ett bra underlag för tassarna.
Takfotsbrädan var spikad med smidd spik. Dåligt virke
ersattes med hyvlat virke. Av misstag monterades sågade
brädor på norra och västra sidans takfot, vilken kommer
att slipas av i samband med målningen av takfotsbrädan
våren 2009. Resterande lagades med hyvlade brädor.
Takfoten är målad grå, en ljusgrå kulör syntes under
infästningarna.  

Takkupor

Även takkuporna hade kraftiga rötskador. Bjälken som
låg under kupan fick bytas helt på södra kupan. Även
sidobjälkarna byttes ut. Bjälken var utformad med en
tapp i vardera ändan. Takkupornas uppstolpning justerades. Takpanelen på de båda takkuporna var så pass

13

Rötskadade delar av takfoten byttes. I bild Hasse
Hellsberg.
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De bärande delarna i takkupan hade omfattande
skador.

18

19

Norra sidans upplagade takfotstassar. Fotografi Oskar Jansson Plåt & Smide.
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Takkupan lagades upp med nytt virke.
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Takkupan isolerades med cellulosaisolering.
Fotografi Oskar Jansson Plåt & Smide.

22

Södra takkupan under renovering.

21
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Takkupans stomme fick bytas. Fotografi Oskar
Jansson Plåt & Smide.
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rötskadad att panelen fick bytas ut helt. Takkuporna var
oisolerade. Utrymmet mellan takkupornas undersida
och takkonstruktionen, samt på sidorna isolerades med
cellulosaisolering, Termoträ. Kupornas reveterade innertak kompletterades på den kalla sidan med papp och
en isoleringsskiva av lin.

Takplåten

23

Takfoten öster om norra takkupan hade svampangrepp.Fotografi Oskar Jansson Plåt & Smide.

Kopparplåten lades nu med mindre format.  Takluckorna
som gjordes 1978 togs bort. Motivet till detta var dels
utseendemässigt, men även för att inte riskera läckage.
Öppningarna syns från vinden, men plåt lades ovan.
Ett visitkort hittades på taket, från Eskilstuna plåt
1978.

Stuprör och hängrännor

Äldre stuprör behölls tillsvidare och är tänkta att målas
i nästa fasadrenovering.  

Takkonstruktion

Vid infästningen av de två spirorna i nocken, östra
och västra gavelspetsen, hade takstolskonstruktionen
omfattande rötskador. Strävorna var helt rötskadade i
dess övre del. Dessa lagades med reglar.  

14

Spirorna

24

Takfoten efter lagning.

25

Återmontering av åskledaren. Hasse Andersson
och Chadij Yacobi.

Kulorna och vindflöjeln är gjorda av koppar. Vindflöjelns
fästanordning (ram) är dock av järn. Kulorna satt fast
på stången med kilar.

26
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Rötskador i nock vid takspirans infästning. Fotografi
Oskar Jansson Plåt & Smide.
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En del kulor hade med åren fått för stora hål, vid stångens
infästning, och vissa kulor hade ”öppnat sig”, se bild
36. Hålen lagades i med koppar, som tennlöddes. Även
de halvor som hade åkt isär lagades med tennlödning.
Lagningar gjordes av Joel Berg, Höjd-Montage AB. Där
flöjeln var monterad på stången, hade godset p g a slitage
blivit mycket tunnt. För att öka godset så svetsades en
hylsa på insidan av hållaren.
Spirans infästning i taket var böjd, troligen förformad
och avpassad efter spåntaket. För att få ett bra underlag
och anliggning så svetsades nu en rostfri plåt på spirornas ben. Spiran monterades med ett mellanlägg av bly,
under kopparplåten, för tätningens skull, och  skruvades
ned genom en träbjälke på vind med rostfri gängskruv,
tidigare var det fransk träskruv.

28

Utbytta delar av takkonstruktionen.

29

Nockens västra del efter upplagning.

30

Spirans ben var bockade, troligen för att ligga bra
emot spåntaket. Fotografi Oskar Jansson Plåt &
Smide.

Enligt samråd med länsstyrelsen så användes blymönja
och linoljefärg. Spår fanns från tidigare blymönjemålning.  Delarna sandblästrades. Smidet grundades två
gånger med Isotrol, blymönjades en gång, målades
sedan en gång med svart förtunnad linoljefärg, en gång
med grå linoljefärg, samt slutströks två ggr med svart
linoljefärg. Kulorna och vindflöjeln förgylldes enligt
kap. LDS.2 i arbetsbeskrivningen från Plåtkonsult
Hans-Erik Olsson AB.

Övrigt

I samband med takomläggningen så sänktes ståndskivorna. Vissa putslagningar fick därför göras.

27

Rötskadade delar från takkonstruktionen. Fotografi
Oskar Jansson Plåt & Smide.
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31

Västra spiran före åtgärder.

33

Delar av flöjeln var rostangripen.

32
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Den nedplockade spiran.

Antikvarisk kontroll - Trosa stads kyrka
Rapport 2009:2

34

Östra spiran före åtgärder.

35

36

Vissa kulor behövde lagas. Fotografi Oskar Jansson Plåt & Smide.
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Godset vid infästningen hade slitits ned. Fotografi
Oskar Jansson Plåt & Smide.
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37

Mats Larsson monterar de förgyllda kulorna...

38

39

Efter blästringen, kulor och vindflöjel. Fotografi Joel Berg, Höjd-Montage AB.
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...med kilar, som det var tidigare.
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Vindflöjelns grundmålning. Fotografi Joel Berg,
Höjd-Montage AB.

41

42

Spiran blymönjades på verkstad. Fotografi Joel Berg, Höjd-Montage AB.
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Montering av östra spiran.
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Antikvariska iakttagelser
Spår av rödfärg eller rödtjära syntes på underlagstaket,
vilket kan indikera att det tidigare spåntaket varit rödtjärat/färgat.  
Profilerade lister var monterade mellan takstolstassarna
på södra fasaden. De profilerade listerna kan möjligen
komma från någon äldre bänkinredning.
På södra takkupan satt det en äldre fönsterhake. Eftersom
karmen var helt rötskadad, togs den bort.
43

Profilerade lister var monterade mellan takfotstassarna på södra sidan.

Rosa puts syntes under ståndskivan i anslutning till
sakristian och norra fasaden.

Produkt- och materialval
Avjämning av takpanel:
Oljehärdad perforerad träfiberboard, tjocklek 3.2 mm
Underlagstäckning:
Icopal Elastoflex YEP 2500
Taktäckning:
Kopparplåt, Outokumpu GL, tjocklek 0.6 mm
Rostskyddsbehandling av smidesornament:
Isotrol grundfärg, blymönja
Målning av smidesornament:
Linoljefärg, Engwall & Claesson

20

44

Detalj av den ena profilerade listen.

45

Spår av rödfärg syntes på underlagstaket.

46
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Rosa puts som syntes under den tidigare plåttäckningen vid ståndskivan.
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KULTURHISTORISK BEDÖMNING
AV UTFÖRDA ÅTGÄRDER

sedda utgifter finnas. Eftersom ekonomin var pressad
så åtgärdades endast det mest akuta rötskadorna i takkonstruktionen. En konstruktör bör därför inom kort se
över takkonstruktionens status.

Efter ett tidigt samråd med Sörmlands museum och
enligt länsstyrelsens beslut, skulle utbyte av skadad
panel utföras på samma sätt som befintligt underlagstak.
Eftersom takpanelen var i ett betydligt sämre skick än
vad som var förväntat, lagades istället med raksågade
brädor. Avsteg från de ursprungliga handlingarna var
också att perforerade träfiberskivor lades ut ovanpå den
äldre papptäckningen på takpanelen, för att jämna ut det
mycket ojämna underlaget, med skarvad takpanel och
smidda spikskallar.
Arbetena är med undantag av ovan nämnda avsteg utförda efter länsstyrelsens beslut och under antikvarisk
kontroll och godkänns härmed.
Eftersom skadorna var mer omfattande än vad som var
räknat med blev det också en dyrare renovering än vad
som var offererat. Vid arbeten med kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse bör dock en marginal för oförut-

47

Trosa stadskyrka efter takrenoveringen. Slutbesiktningen 18 februari 2009. I bild syns Jan Nyberg, Lars
Lundgren och Göran Ritterfeldt, Trosa-Vagnhärads pastorat.
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KÄLLFÖRTECKNING
Opublicerat material

Handlingar inför Trosa stads kyrkas renovering 2008,
Arbetsbeskrivning, Ritningar, Administrativa föreskrifter, Byggmötesprotokoll, Slutbesiktningsprotokoll.
Kyrkokarakteriserings projekt 2008. Inventering av kyrkor i Trosa kommun, Södermanlands län, Strängnäs
stift.
Revidering av värdetexter för områden i Södermanlands
län som är av riksintresse för kulturminnesvården
enligt 2 kap 6 § lag om hushållning, med naturresurser
mm. Riksantikvarieämbetet. 1996-08-27.
Trosa stads kyrka, Vård- och underhållsplan 2005,
Sörmlands museum.
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Administrativa uppgifter
Fastighetsuppgifter

Objekt: Trosa stads kyrka
Kommun: Trosa kn
Fastighetsbeteckning: Trosa kyrkan 10
Socken: Trosa stad
Stift: Strängnäs
Län: Södermanland
Ekonomisk karta: 9I6a

Författningsskydd

Lag (1988:950) om kulturminnen mm.
Kyrkor uppförda före utgången av år 1939 skyddas enligt 4 kap. 3 § Lag (1998:950) om kulturminnen mm (KML).
Enligt denna lag ska alla kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillhör Svenska kyrkan samt alla begravningsplatser
vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas. För byggnader och anläggningar
som tillkommit före 1940 gäller att de inte på något väsentligt sätt får ändras utan Länsstyrelsens tillstånd. Detta
tillståndskrav gäller också för vissa, särskilt utvalda byggnader och anläggningar som är yngre och som har
höga kulturhistoriska värden. Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska förvaras och vårdas väl. Varje
församling ska föra en förteckning över sådana inventarier.

Projektrelaterad information

Beställare: Svenska kyrkan, Trosa-Vagnhärad, genom Jan Nyberg.
Byggledare, projektör, besiktningsman: Plåtkonsult Hans-Erik Olsson AB, Sundsvall.
Antikvarisk kontroll: Eva Wockatz, Sörmlands museum
Generalentreprenör: Oskar Jansson Plåt & Smide AB, Bandhagen.
Underentreprenör Trä: Byggnadsfirma Rofors AB, Jerrry Rofors, Järna.
Underentreprenör Smide: Höjd-Montage AB, Joel Berg, Norrköping.

Övriga uppgifter

Länsstyrelsen i Södermanlands län, dnr 433-14607-2006
Sörmlands museum, Dnr KN-KUS06-379

Dokumentationsmaterial

Dokumentationsmaterial i form av arbetsmaterial och fotografier förvaras i Sörmlands museums arkiv,
Nyköping.
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