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Bakgrund
Vid putsarbeten framkom rötskadat timmer som Hagaeus bygghantverk AB fick i uppdrag att
reparera. De små frilagda ytorna växte snabbt i storlek i jakten på friskt virke. En ganska hög tolerans
för skador fick sättas för att kunna begränsa arbetena. Allt kommer döljas under tjocka lager puts så
fokus låg på funktion mer än estetik.

Konstruktion
Ett stolpverk av 8-9 tums virken i blandat gran och fur. Cirka två meter mellan stolpar. Snedsträvorna
går mellan syll och gissningsvis väggband. Den sträva som är synlig i mest av sin längd beräknas träffa
stolpen i höjd med överkant fönstret. De flesta andra kommer dock sannolikt möta väggbandet så
som är vanligt i svensk stolpverkstradition. I liv med ytterkant är diagonalt spikat granslanor med lika
mängd luft som virke. Dimensioner varierar mellan 7-15 cm i ursprungsmaterial som är lätt täljda för
de klenaste, halvklovor för mellanstora och kvartsklovor för de största. Vinkelrätt mot dessa är
motsvarande spikat på insidan stommen, fast här tätare ihop. Mellanrummet är fyllt av ett lerbruk
med mycket hög andel av vedartad ballast. Gissningsvis lin eller hampaskävor. Vid kvaderputsen är
ett extra lager slanor spikade utanpå stommen för en utskjutande effekt
På allt detta ett par centimeter lerputs av samma blandning och sedan kalkputs.
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Skick
För att vara en putsad träkonstruktion är den i relativt gott skick. Gissningsvis har lerlagret skyddat
virket bra. Många av skadorna kan härledas till grundstenar som lutar inåt och leder in vatten. Ofta är
det bara ytlig röta som går att skrapa bort tills man hittar friskt virke. Vissa ställen är dock ordentligt
nedbrutna. Värst var nordvästra hörnet där stenen lutar väldigt mycket inåt samt syllen är i gran.

Sentida lagningar
Där putslagningar gjorts på senare tid har man struntat i lerskiktet och putsat med kalk direkt på
virket. Dessa lagningar korrelerar med där virket är dåligt. Huruvida det är dåligt för att det haft kalk
direkt mot sig eller om det är för att behov har funnits för att laga dessa ställen tidigare är omöjligt
att avgöra. På vissa ställen kan man också märka att KC bruk har använts. Grunden är delvis putsad
med cementbruk.
På nordöstra hörnet har man undvikit lagning genom att sätta träullitskivor över allt och putsat på
dessa. Skarvarna mellan skivorna syns som små sprickor i putsen.

Åtgärder
Numrering av de skador och lagningar som gjorts finns i bilagorna sist i rapporten.
Stommens delar lokaliserades och dokumenterades under arbetets gång så man i framtiden skall
veta var den bärande konstruktionen är under putsen. Timmermansmärkningar och skarvar
noterades också. Nedan ses till vänster längdskarv och slarvig numrering VII. Till höger ordentligare
numrering VI, Trekanthugg för start av skedborrshål med dymling samt en sträva.

Skada 1
Till höger om denna skada syns inget av den ursprungliga konstruktionen utan endast sentida
lagningsvirke. Syllen var lite rötad och lagades med en liten klots för att få till bärighet för stolpen.
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Skada 2
En av de större skadorna. Syllen var rutten nästan helt igenom. Lite av det halvdåliga innerst fick
sparas för att inte all bjälklagsfyllning skulle rasa ut. Stolpen svävade dock i luften. Troligen med hjälp
av alla hundratals slanor som fungerar som strävor samt den sista millimetern av anläggningsyta som
var kvar.
Dymlingshålet är dubbelt. Sannolikt för att man borrat från båda håll men missat lite. Det tyder också
på att ett koniskt borr har använts eftersom hålen är olika stora.
De djupa skadorna lagades först med 3” virke och sedan sattes en 1” bräda över denna lagning samt
de grunda skadorna runtomkring.

Skada 3
Grund rötskada som fylldes ut med en bräda och lite lera.
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Skada 4
Här gick skadorna lite djupare och högre igen. Det räckte att sula i en 3” planka samt skarva några av
slanorna dock.

Här hittades även en väldigt märklig spik vars like jag aldrig tidigare sett. Den tvehövdade spiken!
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Skada 5
Den största skadan var i nordöstra hörnet. Grundstenen lutan inåt och har ett stort utstick. I
kombination med syll av gran har det gett stora skador. Hängrännan över dörren slutar också här,
men det mesta vattnet borde fångas av ståndrännan ovanför. Underkant behöver lagas nästan helt
igenom. Det verkar finnas bärighet i innerkant av hörnstolpen vilket gör att det går att laga utan att
stämpa upp hela konstruktionen.
Här hade nog varit ordentligt skadat länge men man har valt att klä in allt med Träullitskivor istället
för att laga. Det var fortfarande ordentlig last på hörnan och för att hinna klart på den korta tid vi
hade valde vi bort att bygga en stor konstruktion för att lyfta hörnan. Istället byttes en liten del i
taget i lager för att hela tiden ha någonstans där lasten kunde gå ned. Med tanke på grundens lutning
hade det varit väldigt svårt att få in en hel massiv lagningsbit då utrymmet är trängre på vägen in.
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Skada 6
En liten grund skada som halvsulades med en 2” planka.

Skada 7
Skadat hörn som sulades i med plank.

Skada 8
Denna var så grund att den endast fylldes med lerbruk.
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Lerbruk
Vi skickade prover på lerbruket till Johannes Riesterer för blandning av nytt likvärdigt. Tyvärr hade
han inte tillräckligt med skävor hemma och fick använda annan fiber. Separat rapport skall komma
om bruket. Bruket innehåller i alla fall väldigt mycket organisk ballast och är väldigt lätt och
isolerande.

Lerputsningen utfördes av timmermännen. Alla håligheter mellan slanor och runt lagningar fylldes ut
med lerbruk som sedan fick torka under tre veckor innan kalkputsen slogs på.
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Kuriosa
Råttorna har släpat in mycket i väggarna under åren. Bland annat väldiga mängder ärtor samt små
pappersfragment.
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Bilagor
De första två sidorna visar i rött de virken som påvisats under arbetet. De visar även de skarvar och
numreringar som gjorts. Den korta längd av strävorna som kunnat observeras har gjort det svårt att
bedöma vinkel på dessa och därmed vart de skulle träffa stolpe eller hammarband.
Efterföljande sidor visar de skador som lagats under arbetet samt numreringen som det hänvisas till i
texten.
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