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Bakgrund.  

Inför upphandling av takreparation ville man ha ett bättre underlag och därför kallades Hagaeus 

bygghantverk in för att göra en bedömning. 

 

Takets konstruktion och skick. 

Taket är lagt med kluven, diagonalsågad furuspån på taktro av spontade brädor. Gissningsvis är både 

tro och spån lagda 1987 eller 1988, men de kan vara äldre än så. Dock troligen inte äldre än 1950. I 

den fastighetsöversikt som finns tillgänglig kan läsas att tjärstrykning av torntaket senast skett år 

2009 och dessförinnan 1987. I tornet står 1988 målat tillsammans med flera äldre dateringar varav 

äldsta läsbara är 1888? Förhoppningsvis finns mer information i arkiven.  I tornrummet hittades en 

pensel fäst på en lång bräda. Den luktade tydligt av tjära. Det hittades även en burk svart täcklasyr 

med okänt användningsområde. Kanske till luckorna. Mycket av kladdet på insida trobrädor var 

väldigt svart. 

Takkonstruktionen är sannolikt från 1800-talet och det har funnits en äldre som har vissa delar 

bevarade. 

Tron är 85-90 mm bred i tornhuven och 95-100 mm i lanterninhuven/spiran. Allt är klingsågat och 

spontat. Längst ned i lanterninhuven finns ett fåtal äldre trobrädor bevarade som inte undersöktes 

närmare. 

Spånen är 440 mm långa med ett bleke på cirka 135 mm. Bredden varierar mellan 70-110 mm med 

en övervikt runt 100 mm. Tjockleken ligger mellan 15-25 mm där de flesta ligger på 20 mm eller mer. 

På lanterninhuven ser det ut som en del spån är huggna på ytan medan ett par också visar tecken på 

sågning. Det kan vara så att dessa är lagda vid ett annat tillfälle då även tron skiljer i dimension. Vi 

hade ingen möjlighet att studera undersidan på dessa spån och kunde endast se dem med hjälp av 

kamera på stativ och fjärrutlösare. 

Spånen är spikade med trådspik med dold spikning i ett till tre lagers täckning. Där takfallet svänger 

kraftigt är det endast ett lager och man har kompenserat med blyplåtsremsor istället för att lägga 

flera lager svängda spån. Dessa remsor har nu blåst loss och taktron är blottad mellan spånen. 

Blyplåten är skruvad på plats. 

Både tro och spån är i gott skick. De flesta spån behöver borstas rena från lav men är hårda och 

friska. De spån som legat mot plåten är något nedbrutna och bör bytas så de inte kortar hela takets 

livslängd. Plåt skapar kondens och förkortar alltid livslängden. Trots det väldigt sporadiska 

underhållsarbetet har de klarat sig bra. Mycket tack vare att det luftiga läget som ger möjlighet till 

snabb uttorkning. 

Spånen ligger något glest. Troligen har de inte varit tillräckligt torra då de lades. 

Läggningen i ytterhörnen är korrekt utförd. 

 

 

 



Åtgärder. 

I nordvästra hörnet cirka en och en halv meter ned finns fuktfläckar på insida tro. Spåntäckningen bör 

kontrolleras där med hänsyn till täthet. 

Plåten bör sättas tillbaka/kompletteras såvida man inte helt vill göra om dessa skift med svängda 

spån. Det kräver dock handhuggna spån som är individuellt anpassade. Uppskattningsvis mellan 30 

och 100 spån behöver bytas om de inte skall ta slut långt innan resten av taket. Då vi inte hade sele 

och kunde klättra ut på taket så kan det vara något fler. Bättre att byta några extra när man ändå gör 

jobbet. 

Spånen på den flacka delen av lanterninhuven, strax under kulan kan vara i sämre skick. Tyvärr kom 

vi inte åt att se dessa. 

Taket bör tjäras med tjära med hög hartzandel eller med ett recept där den är blandad med extra 

hartz så att det skapas en skyddande yta. Överväg även inblandning av kimrök eller liknande för 

skydd mot UV-ljus. Endast ren tjära har ganska liten effekt. Kontakta Nordic Tar Network vid behov. 

Jag rekommenderar även att läsa igenom Arja Källboms sammanställning ”Tjära på trätak”. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39128/1/gupea_2077_39128_1.pdf 

Eftersom insatserna är ganska begränsade bör det undersökas om det kan utföras från lina för att 

spara in den stora kostnaden av byggnadsställning. Även om arbete från lina går långsammare så får 

arbetet bli väldigt omfattande för att motivera ställningskostnaden. Undersök också möjligheten att 

spänna skyddsnät eller bygga ställning från ljudluckorna på klockvåningen. 

Varken spån eller tro är särskilt gamla och innehar därmed inget stort antikvariskt värde. Undantaget 

är de möjligen äldre trobrädorna i nederkant lanternin. 

I den offert som inkommit stod inget om vilken mängd reparationer som ingår utan bara att ”Vidare 

kommer de trädetaljer som är dåliga att bytas ut mot nya”. Det är bra om man får in att de skall 

bytas mot likvärdig kvalitet. 

 

Bilder följer nedan. 

 

 

 

Thomas Hagaeus, Hagaeus bygghantverk, 2018-05-28. 

 

 

 

 

 



 

Figur 1 Lanterninhuvens takfot. 

 

Figur 2 Lanterninhuven med möjligen dåliga spån under kulan. 



 

Figur 3 Lanterninhuv med två spån som ser sågade ut. 

 

Figur 4 Taktron blottad mellan spånen i tornhuven. 



 

Figur 5 Friska spån med påväxt. 

 

Figur 6 Lätt vittrade spån som legat i kontakt med plåt. 



 

Figur 7 Blyplåt som slitit sig. 

 

Figur 8 Undersida spån med tydliga spår av såg. 



 

Figur 9 Delar av äldre stomme som inte längre används. 

 

Figur 10 Trådspik genom tro samt svart kladd. 



 

Figur 11 Här kan det vara ett litet läckage. 

 

Figur 12 Gammal datering. 1888? 



 

Figur 13 Nyare datering. 1988. 

 

Figur 14 Fuktfläck på insida tro. 



 

Figur 15 Takfot som ser frisk ut men inte skulle må dåligt av en strykning. 



 

Figur 16 Pensel med tjärdoft. 



 

Figur 17 Svart "Täcklasyr" med okänd användning. 

 


