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Södra Råda gamla kyrka 

Undersökning av byggnadens konserveringstillstånd 

i relation till dess historiska värden 

Södra Råda gamla kyrka hör till landets värdefullaste monument både byggnads-
mässigt och ifråga om sin målade utsmyckning. Timmerstommen och målningarna 
stär i en särskild situation därigenom att kyrkan inte används vintertid samt en
dast sporadiskt sommartid. Detta medför att ingen uppvärmning förekommer 
samt dessutom att ev. uppkommande skador, läckage t. ex. inte lika lätt blir 
uppmärksammade som i ett normalt fungerande kyrkorum. Särskild omsorg mäste 
då ägnas takläggningens förmåga att effektivt utestänga fuktighet. Befintliga ska
dor på väggmålningarna ger klart tillkänna att väta tidigare ganska ymnigt trängt 
in i takregionen och där framför allt i lakfotsläget. 

Den direkta anledningen till omedelbara åtgärder är skador pä sakristians tak. 
Vatten rinner in här. Svampbildning har konstaterats. Taket måste läggas om. 
Innan förslag härtill preciseras görs lämpligen en allmän genomgång av bygg
nadsstommens förhållanden. 

Det kan fastslås att inte bara taken utan också timmerstommens utsida från 
början varit beklädda med spån och det tycks också vara ovedersägligt atl nord
sidans spånbeklädnad till allra största delen är ursprunglig. 

Det lilla vapenhuset framför västgaveln byggdes sannolikt pä 1680-talet (Nord
berg 1927). Inne i vapenhuset står västgavelns timmer synligt. Ytan är omsorgs
fullt bilad tillsynes ursprungligen till fullständig släthet. Nu överkragar dock tim-
tervarven varandra en liten smula, men detta hänger otvetydigt samman med dels 
timringstekniken, dels timmerstockarnas sprickbildning. Urskälningen i stockens 
undersida ger ett grenslande över nästa stock som kan pressa ut kanten. Sprick
bildningen i varje stockmittel ger dessutom press uppåt och nedåt. Resultatet 
framgår av vidstående teckning men har ocksä den innebörden att fogarna mellan 
stockvarven har blivit så hoppressade att de inte skulle märkas alls om inte över-
hängets skugga gjorde sig gällande. A andra sidan markerar sig sprickorna i stock-
mittlarna pä sådant sätt att man först tror dem vara skiljelinjer mellan stock
varven. 

I vapenhuset ser man mycket tydligt att den timmerväggsyta av västgaveln som 
här ligger blottad aldrig har varit utsatt för väder och vind samt ej heller varit 
varken rödfärgad eller tjärad. Däremot finns spikhäl som tydligen härstammar 
frän en spänklädsel. Dessutom finns nederst pä timmerväggen en tunn planka, 
vågrätt lagd, vilken visar avtryck av spänklädsel på sådant sätt att spänkonturerna 
ger gränsen mellan 1) ytor som skyddats både mot väder och vind och mot tjär-
strykning samt 2) mellanrum som visar urgröpande vindnötning respektive tjärad 
yta. 

Denna planka ligger i jämnhöjd med understa varvet av norra kyrkväggens 
understa varv av spänklädsel. Varvet ifråga har släta, nedtill rakskurna spän, me-
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Stockarnas kanter 
har pressats ut och 
bildar nu ett litet 
överhäng. 

Röda-knut 
med dymlingar. 

Det nedersta varvet 
i spånklädseln har 
utgjorts av en längs
gående planka. 

Utknutssystem. 
Om knutskallarna 
kapas framträder 
Rdda-knucen. 

dan all spänklädsel ovanför har konkavskuren kontur på sin synliga nosdel. Dess
utom kan här iakttas att de övre spänvarven — med undantag för lagningar i 
form av senare instuckna spän — visar mycket starka urskälningar av vindnöt
ningens natur medan det släta undre spänvarvet inte visar nägon sådan urskäl-
ning alls. 

Slutsatsen mäste bli den, att sagda understa spänvarv utgör en sen del av 
spänklädseln. Sannolikt härstammar den frän den grundliga iståndsättning som 
företogs 1913 och som bl. a. gav kyrkan den nuvarande stenfoten av kilad granit. 
Dä blir det naturligt tänka sig att man ursprungligen lagt en längsgående planka 
som utjämningsvirke för spänklädseln nere vid timmerväggens underkant — all
deles sä som bevarade anordningen inne i vapenhuset utvisar. Det finns fotogra
fier från restaureringen 1913 som visar just anordningen med horisontell planka 
för korets sydvägg. Den har alltså här inte avlägsnats då väggen fick ny spän
klädsel. 

En annan viktig slutsats följer också här. Nordsidans spånbeklädnad är av 
alldeles samma art som spåren i vapenhusplankan och det finns över huvud taget 
inga som helst antydningar om någon annan art av spänklädsel inne i vapenhu
set. Alltså, timmerväggen har aldrig stått synlig i fasad utan spänklädsel, och 
nuvarande spänklädsel på nordfasaden är den ursprungliga. 
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Ur konserveringssynpunkt är detta alldeles utomordentligt viktigt, därför att 
det är nordsidans spänklädsel som är bevarad, vilket visar att spånmaterial i rela
tivt utsatt läge kan äga livslängd mera än 600 är. 

Att nordsidan är bättre bevarad här i Råda än syd- och västsidorna överrens-
stämmer med iakttagelser frän andra häll. Aven för tak gäller motsvarande. Ehuru 
takbeläggningar av kluven spån aldrig någonsin uppnår tillnärmelsevis sä hög 
ålder som sådan beläggning på slät vägg, sä är det dock ett faktum att norra fallet 
pä ett sadeltak genomgående häller längre än det södra. Detta allt visar att det 
förstörande inslaget ifräga om spånbeläggning inte kan vara att hänföra till i 
främsta rummet röta utan i stället hör samman med framför allt inverkan av sol
bestrålning. Längre nedan skall detta och andra komplicerande förhållanden 
närmare avhandlas. Tills vidare må saken blott antydningsvis beröras. 

Vapenhusets spänklädsel kan vad väggytorna angår med ganska stor säkerhet 
bestämmas till vapenhusbyggets tid, alltså 1680-talet. Nägon total omläggning 
torde inte kunna spåras. Med dateringen av denna beläggning till omkring 1680— 
go följer ocksä att kyrkans syd- och västväggar mäste ha fått sin spänklädsel för
nyad vid ungefärligen samma tidpunkt. 

Det har här stort intresse att söka efter de principer som fordom följdes dä 
spänklädsel skulle föras över hörn samt dä den skulle anslutas till fönster eller 
dörrhål. Man bör passa tillfällen till sådant studium vid spånomläggningar. 

Ktiutningen är enligt iakttagelser från restaureringen 1913 utförd med raka 
blad utan laxsnitt. De sammanhålls med dymlingar — en teknik som inte iir nor
malt byggnadsmässig. Hörnens fogning innebär bl. a. att inga utknutar förekom
mer. Någon jämförelse med medeltida profanarkitektur eller med allmogebygg-
nader som excellerar i mer eller mindre virtuosmässig rundtimnierkonstruktion 
kan överhuvudtaget inte företas. Råda har likaväl som andra medeltida timmer
kyrkor redan frän början syftat till en verkan som tar mönster av stenkyrkans 
yttre och inre framträdande. Nägon egentlig timmerstruktur har man inte efter
strävat. Det har gällt att fä släta ytor. Till och med profilerna kring dörrar och 
fönster är gjorda med stenprofiler som förebild. De är »Utplöjda» runt vägghålet 
i efterhand och de har inte alltid ens gälar (sakristidörren). 

För den forna sydportalen gäller att den har krattiga gåtar och att i dess över-
liggarc (ett genomgående stockvarv) en korgbåge iir urtäljd. Bågens nedre del 
dock ligger i gälarnas virken. En följareprofil är utplöjd runt bågens frontsida 
utåt. Nedtill är tröskelvarvet i väggen ( = syllen) genomskuren och tröskeln av
lägsnad. Stockvarvens ändar är omsorgstulit bilade till inpassning i gälarnas ur-
tagningar. Hela yttre frontsidan är dold av spänklädsel. Hur Spänklädseln mött 
den profilerade omfattningen vet vi inte. 

Nuvarande plankdörr i västingängen har ursprungligen haft sin plats i syd
portalen (Nordberg). Matten överensstämmer. Dörren är hopfogad av tvä mäktigt 
breda plankor, förenade genom gradnaror ( i vilka plankorna varit fastade med 
rader av pluggar) samt med länga gångjärnsband. Längs båda sidor är en profil 
utplöjd. Den är emellertid avskuren upptill vilket torde sammanhänga med att 
den ursprungligen tillslutit det rundbågiga dörrhålet i sydväggen. Kantprofilen 
är av samma typ som ett moment i sydportalens följareprofil. Motsvarande profil 
förekommer också som kant-drag pä timmervarven närmast omkring västportalen. 

2 0 — 694457 Fornvännen II. 4, 1969 
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i 7 ^ 
Syll t i l l timmer-
kyrka funnen i 
Sjösås, Smaland. 

Skyddstak inne pd 
vinden avsett at t 
skydda undervarande 
byggnadsdelar från 
varje art av väta. 

Syllanordning 
i Rada. 

Spän lagda pä dubbel 
läktning och tä t t 
underlag. 

Taklaget med kombination 
av åsar och takstolar. 

Långsidornas syllvarv har större tjocklek än väggarnas timmer. Bredden över
skjuter väggytan på insidan och syllen tecknar sig hiir med skråkant Av allt att 
döma är detta understa väggparti förnyat då stenfoten lades men det torde vara 
fräga om en direkt replik av den ursprungliga anordningen. 

Det är dä av intresse att man vid utgrävningar i Sjösås kyrka i Småland (Sve
riges kyrkor, Småland) anträllat syllarna till en timmerkyrka äldre iin uoo-talets 
stenkyrka och att dessa syllar hade formen av cn bred ekplanka med skräkant 
såväl utåt som inåt. En sådan sockelform tycks inte lätt förenlig med spänklädda 
väggytor. I varje fall skulle snedfasen bli dold eller ocksä skulle spänklädseln di
rekt mata in vatten i densamma. 

Råda har som vi sett haft en anordning som var ganska rationell med en utbyt
bar planka för utjämnande av spänklädselns understa skift. Kanske antyder den 
att spänklädsel har varit någonting som införts senare än den äldsta timmertek-
niken för tidigt medeltida kyrkbygge. 

Triumfbågen 

Den nuvarande anordningen av triumfkrucifix med sörjande jungfru Maria och 
aposteln Johannes torde motsvara vad som fanns redan då långhusets målningar 
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utfördes 1494. Målningarna tar hänsyn lill bilderna ifråga och det torde vara 
otvivelaktigt att lekmannaaltaret haft sin plats här i sydöstra hörnet av långhuset. 
Passionsmälningarnas svit räknar med en kulmination just här. Men det iir ocksä 
tydligt att nuvarande öppning mellan långhus och kor utvidgats bäde uppåt och 
ät båda sidor efter målningarnas tillkomst. Dessa fölhållanden är av en viss vikt 
för bedömningen av kyrkans timmerstomme och dess konstruktiva karaktär. Den 
nuvarande öppningens relationer till timmerstommen är ju nämligen inte vad 
man skulle vänta sig av en fackman pä timringens omräde. Om öppningen ifråga 
är vidgad finns alltså den möjligheten att väggarnas ändar inåt bagen äldst varit 
styrda av gätar, alldeles som är fallet vid den ursprungliga sydportalen och att 
överliggande genomgående stockvarv vilat i dessa gätar. Antingen har det dä varit 
fräga om en rätt smal öppning, en portliknande sådan, eller också om en bred, 
som haft mellanstöd i form av en eller flera stolpar. Ty en anordning sådan 
som vid ingången till sakristian torde inte gärna ha kommit ifråga. Dörrhälet 
iir diir helt enkelt uppskuret i timmerstommen utan andra styrande inslag än even
tuella dymlingar. For en rätt mycket större Dagöppning och därtill en sådan av 
triumfbåges valör ler sig sydportalens konstruktion rimligare. 

För de ursprungliga fönsterhålen har däremot det enkla snittet genom nägra 
timmervarv tillämpats, dock med styrning av vad som kunde benämnas karmgåtar 
(fönster i korets östvägg). 

F"ör Rada torde enda möjligheten ha varit en träng läg triumfbåge, i ursprungs-
stadiet. Målningarna på korets västra vägg säger bestämt detta. På vardera sidan 
om mittelpartiet finns en stor figurframställning av samma mättsättning som 
Jungfru-Mariasviten pä nordväggen, medan mittpartiet upptas av tvenne sittande 
figurer, S. Olof och skarabispen Peter. Alla scenerna är beskurna nedtill vid ut
vidgandet av triumfbågen men det iir påtagligt att de bada sittande figurerna haft 
en direkt relation till triumfbägen, deras fallhöjd bar varit mindre än sidosce-
nernas. Triumfbågens bäganfang måste ha legat i figurscenernas baslinje medan 
de sittande figurerna markerar fältet över själva bagen. Att dessa figurer iir tvä 
är påfallande och torde tala för att triumfbägen haft en mitteldclning. 

En sådan delning skulle överensstämma med de möjligheter som stär till buds 
för placeringen av det stora triiimfkrucifixei. Dess miltelsiändare- är avskuren ned
till och mäste ha varit omkring en aln längre. Med en placering i mitten av 
långhusets östvägg skulle en normal relation till väggens bägform ge rimligt bas
läge för mittstammen just i den ovan antagna baspunkten fiir koröppningens bäg
anfang, alltså med stöd på en i öppningen delande mittelpelare. En sådan anord
ning skulle tyda pä anknytning till mycket ålderdomlig tradition. Detta konstate
rande har sin särskilda betydelse när det gäller bedöma takkonstruktionen. Den 
visar nämligen en högst kuriös blandning mellan åstaklag och takstols-
konstruktion. 

Taklaget 

Fyra grova åsar går i långhuset frän gavel till gavel. Av dem är emellertid bara tvä 
i egentlig mening taklagsbärande. De övriga tvä ligga fribärande ungefär sä som 
är vanligt i en del timmerhus hos allmogen. De torde i bostadshus generellt 
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uppfattas som en välbehövlig uppstyvning av det i och för sig instabila timrade 
gavelröstet. Detta har ju inte några knutar som styr (det gäller här bara enrums-
breda hus) utan fär lita helt till dymlingar. I Rada är det dessutom fräga om go
tiskt brant takresning, alls inte om det torv- eller timmertäckta låga sadeltaket. 
Det måste ha varit välbetänkt alt lägga in sådana bindbjälkar. Dessa har dock haft 
konsekvenser fiir trätunnvalvets former. 

Ästaklaget är emellertid som redan sagts kombinerat med takstolar. Dessa har en 
högst kuriös form. I nockläget är de ordinärt sammaiihuggna.i/s i 1/2, och de har 
likaledes ordinära hanband. Men vid takfoten har timmerväggens tunnhet med
fört att det vid en stenmur normala partiet av tass och högben fått förkrympta 
former. Takstolen fär väl rimligt upplag på hammarbandet men triangeln här 
nere ger inte någon egentlig stadga ät takstolens konstruktion. Sädan stadga vinns 
istället därigenom att taksparrarna ungefär mitt emellan högbensfäste och han-
band tar stöd mot ovan nämnda yttre takåsar. 

Att detta är en kompromisslösning är utan vidare klart. Av allt att döma har 
byggmästaren varit förfaren i ästaks-bygge men försökt attrappera stenkyrkors tak-
lagsidé, takstol-konstruktionen. 

Är detta fallet ter sig också den underliga knut formen i timmerväggarna mera 
förklarlig. Den kan dä uppfällas som en normal utknutning vars knutskallar ute
lämnats. 

Vår mästare skulle dä ha hört hemma i gärdens och herresätenas byggnadskonst. 
Han har fått ett för honom egentligen främmande uppdrag när det gällde att upp
föra S. Råda kyrka. 

Intressant är att de smäckra spikreglar som bär tunnvalvets brädpanel är helt 
fria frän taklagskonstruktionen i övrigt. Denna har givetvis inte kunnat effektivt 
hälla timmerväggarnas övre delar i läge, utan dessa har förskjutits u tå t Med 
bl. a. den påföljden att dragband av järn i efterhand måst inläggas. (Fribärande 
spikreglar för tunnvalvs-panel har bl. a. förekommit i Riala, Roslagen.) 

Tunnvalvs-panelens ändpartier är vid ena gaveln inpassat i ett i timmerväggen 
uppskuret spär, medan de på motsatta sidan är upplagda på ribbor, spikade pä 
väggen. 

Spånbekliidda tak. Principiella frågor. 

Äldre taklagsförhållanden 

I våra äldre kyrkobyggnader (och åtskilliga profana byggnadsverk) är vindsregio-
nen inte uppfattad som likvärdig med egentligt våningsutrymme. Man har genom
gående låtit takytor och takfot vara till en viss grad glesa. Springor har m. a. o. 
funnits på sådant sätt att luft kan spola genom vinden. Det fär ä andra sidan inte 
gärna finnas oreglcrbara häl av sådant omfång att fåglar kan flyga ut och in 
obehindrat. 

Vindsutrymmenas utluftning tycks ha spelat en mycket betydelsefull roll. 
Bl. a. undvek man därigenom mycket höga temperaturer under sommaren — 
plåt-taken pä späntad panel förhåller sig helt annorlunda. Men inte mindre vikt 
torde ha legat därpå att alla vilken i takstolar, takpanel och även spänklädsel 
blev effektivt utluftade inifrån vinden. 
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Rätt spjälkat spän 
med ärsringarna 
vinkelrätt mot 
klyvytan. 

Felaktigt spjälkat 
spän. 

Lämplig avslutning 
vid vindskiva. 

Felaktigt lagd 
snednock. 

Rätt lagd 
snednock. 

Glesheten medförde givetvis att snö och regn kunde tränga in, t. o. ni. i rätt 
stora mängder. I välvda kyrkor har man räknat härmed och har i valvkapporna 
lagt in »skvallerhål* som ger vatten utlopp inåt kyrkan. Väta blir m. a. o. 
aldrig stående i valvsvicklarna uppe pä vinden. Kanske gäller skvallerhålens upp
gift i än högre grad att ge varning ifråga om läckor i taktäckningen. 

Det råder självklart mycket stor skillnad beträffande skadegörelse genom läckor 
och ölägenheterna av gles takkonstruktion. En läcka låter vatten tränga in pä en 
bestämd punkt, t. ex. genom dropp, som ständigt faller på ett och samma virkes
parti. Lämnas läckan utan åtgärd kommer svanipbildning mycket snabbt. Häp
nadsväckande snabbt gär sä förstörelsen vidare. Den glesa konstruktionen äter ger 
inte väta pä ständigt samma punkter utan med variabel spridning — variabel för 
olika vindriktning och olika vindstyrka bl. a. 

Instruktivt är att iaktta konserveringstillståndet i takkonstruktioner med olika 
höjdlägen. Det visar sig bl. a. att träkonstruktionerna i en äldre tornspira genom-
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gående är mycket väl bibehållna (under förutsättning av väl underhällen takbe
klädnad, givetvis). Medan motsvarande konstruktioner belägna nere vid marken 
är långt mera förgängliga, i all synnerhet om de har träd eller höga buskar till 
omedelbara grannar. Ett spåntak på en kyrkogårdsmur under trädkronor klarade 
sig sålunda endast fem är medan samtidigt lagd spänklädsel pä kyrkan vid mot
svarande tidpunkt inte visade några skador. Av allt att döma har dessa förhål
landen framför allt samband med den mer eller mindre effektiva utluftningen. 

Den effektiva utluftningen torde också kunna sägas vara en huvudbetingelse för 
träkonstruktioners bestånd. Ryggnaden bör då vara så fritt vindomspolad som 
möjligt. Därjämte bör den i sig själv, i sin konstruktion vara sådan att alla dess 
olika delar ligger väl åtkomliga för genomluftning. 

Det förra av dessa önskemål medför ifråga om äldre byggnader ofta kraftiga 
gallringar av omgivande vegetation, ja, totalt avlägsnande av sådan trädvegeta
tion som trängt sig in emot huset ifråga. Vilket naturligtvis kan ge anledning till 
smärtsamma upplevelser. 

Det andra önskemålet är ganska konsekvent tillgodosett i äldre solida bygg
nader men däremot ofta alls inte i gamla hus som i sen tid genomgått omda
ningar — ibland t. o. m. restaurering. 

Beträffande spåntak är det väsentligt att gamla sädana tak visar takpanel som 
är lagd med en viss gleshet. Panelen är med andra ord aldrig späntad. Istället 
brukar panelbräderna vara kantskurna utan alltför stor strikthet samt med fogen 
lagd med tillnärmelsevis horisontellt snitt eller med riktning en smula nedät-
utät. Alltså pä sådant sätt att ev. vatten lätt rinner av. 

En dylik panel låter luft frän den genomhiftade vinden i byggnaden nä upp till 
spånbeläggiiingens underyta. Spänen blir utluftade underifrån, vilket är av största 
vikt dä ju överytorna iir tjärade och därmed stängda för utluftning. (Man var 
fordom ocksä alltid medveten därom att tjära ime under nägra omständigheter 
fick strykas på ett virkes alla sidor.) 

När man i nutiden oftast lagt spän pä underlag av späntad panel och därtill 
klän denna panel med impregnerad papp har detta uppenbarligen varit till stort 
men för vidmakthållandet av spänbeklädnaden. Denna fär inte tillräckligt effek
tiv utluftning underifrån. Helt utestängd är luften dock inte, ty spänvarven ligger 
inte alldeles tätt an mot underlaget, till alla sina delar. Men denna utluftning 
synes alls ime vara tillfyllest. När man vidare använt tjärpreparat sädana som 
flintcote har resultatet blivit en »igenkittning» av hela takets överyta som ytterli
gare minskat luftningsraöjligheterna. Man kan gä två vägar när man i vär tid 
önskar omlägga spänklädseln på en gammal byggnad. Den ena 1) innebär att till-
lämpa den gamla späntäckningstekniken och att alltså lägga gles panel över ge-
nomluftat vindsutrymme samt att bannlysa isoleringspappen frän de stora 
ytorna. 

Den andra metoden kommer ifråga då rummet eller rummen under vinden 
ovillkorligen mäste skyddas mot varje art av väta. Tvä huvudalternativ finns. 
2 a) att lägga ett undertak i vinden samt sörja för effektiv vattenavbördning frän 
detta. Nägon standardlösning finns inte. Konstruktionen mäste anpassas efter den 
individuella byggnadens förhållanden. 2 b) att lägga späntad, tryckimpregnerad 
panel samt bekläda den med impregnerad papp men att spika spänen på läkt, 
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pä s. k. dubbelläktning. Läkt-zonen i konstruktionen ger den erforderliga utluft
ningen av spänen underifrån. Metoden har emellertid sina komplikationer, inte 
minst nere vid takfoten, där sprund mäste finnas för vindens genomluftning. 

Beträffande själva spänmaterialet har under senare decennier åtskillig klarhet 
vunnits. Rämaterialet skall vara rätvuxen kärnfuru, som låter sig spjälka med lill-
närmelsevis plana ytor. Vidare skall virket klyvas pä sådant sätt att årsringarna 
stär förhållandevis rätvinkligt mot klyvytan. Under inga omständigheter fär 
spjälkningen läggas utmed årsringarna i trädstammens ytskikt; spän uttagna pä 
sådant sätt kröker sig på bredden, genom fiberspänningar. Dessutom blir virket 
gärna huvudsakligen ytved. 

Ett och annat ämne till spän kräver en ytavjämning i och för avlägsnande av 
slörre gropigheter i ytan men denna avjämning som lämpligen företas pä hyvel-
bord bör inte föras sä långt att en släthyvlad yta framträder. Spånen fär störst 
varaktighet om spjälkningsytans fiberförhållanden i huvudsak bevaras. 

Man brukar numera tillåta att ett utspjälkat spänämne med parallella klyv
ytor genom sågning delas i två lika hälfter av kilformig sektion. Fordom »tälj
des» denna kilformighet fram ur ämnet. 

Spänen bör göras av sådan längd att de medger tredubbel täckning under den 
förutsättningen att »bleket» skall vara 15 cm. Längden blir alltså 45 cm. Neder-
kantens form gjordes förr med olika snitt: spetsigt eller trubbigt triangulärt, rak-
skuret eller rundat eller näbbformigt med konkava sidor. 

De äldsta bevarade spänen hos oss (Gärda, Vreta kloster) är mycket regelbundet 
formade. Den breda traditionen som tycks ha varit färdigbildad redan pä 1200-
talet formar nägot mera summariskt, så som lämpar sig för bilningsarbete. För 
sädana specialfall som beklädandet av runda ytor, t. ex. rundmaster i en klock
stapel har man fordom täljt spånen till följsam passning. 

I sydöstra Europa (Polen, Rumänien) har man normalt späntat spånen, som 
alltså visar triangulär sektionsyta. Hos oss torde denna teknik inte ha före
kommit. 

Besläktad med späntäckningen är paneltäckning »pä lock». Pä Gotland lever 
denna teknik alltjämt med ingäende detaljkunskap. Den har haft hemortsrätt 
också på fastlandet men tillämpas där numera ganska värdslöst utan krav på 
lämpligt virke. Säclana krav är liknämniga med vad ovan sagts beträffande virke 
för takspän. 

Impregnering och ijärning 

Trävirke som utomhus befinner sig i vågrätt eller lutande läge blir utsatt för 
ganska säregna påfrestningar. Dessa är alls inte lättbedömda. En träbro eller 
brygga visar tendenser att upplösas, till en början i ytskiktet, sedan i mer eller 
mindre djupa längsgående enklaver. Tydligtvis har skadorna därmed att göra att 
plankornas kanter slår sig sä att vatten stär kvar över plankmitten. Impregnering 
tycks kunna fördröja processen men upphäver den inte. Det angripna virket ter 
sig till en början som om fibrerna lösgjordes från varandra. De ligger lösa i 
strängar. Det tycks inte vara förrän denna förändring fortgått en tid som röt-
symptom börjar framträda. 
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Pä spänklädda takytor uppträder motsvarande företeelser. Därvid är emellertid 
att märka att skadorna gör sig mycket snabbare gällande pä sydsidan av elt 
kyrktak än pä nordsidan. 

Man kan ocksä göra andra observationer. Ett vanskött kyrktak, dvs. ett tak som 
inte tjärats på nägra decennier visar verkligen rötskador och detta alldeles ut
präglat starkt pä nordsidorna, medan ett väl underhållet tak häller väsentligt 
mycket längre pä nordsida iin på sydsida. 

Vi har kommit till den hypotetiska slutsatsen att det är fräga om två olika 
slag av skadegörelse och att den primära av dem har med en urlakning av trä
virket att skaffa. Nederbörd i växling med urtorkning i solhetta tycks medföra att 
bindämnen i virket upplösas sä att fibrer lösgöra sig frän varandra. En sådan 
process, en urlakning, måste givetvis försiggå snabbare på en sydsida än pä 
skuggsidor av ett tak. Om rötangrepp eller lavar kommer har urlakningen till 
synes berett vägen. 

I gamla dagar har man tillämpat en enda metod för att underhålla spåntak 
eller brädtak — tjärning. Enligt traditionella regler borde man tjära pä nytt vart 
fjärde eller femte är, dock med undantag för tornspiror och andra mycket branta 
ytor där längre tidsintervall kunde tillåtas — uppenbarligen emedan väta där rin
ner av mycket effektivare och emedan utluftningen blir särskilt effektiv. 

Tjäran blir lättflytande vid solbestrålning och tränger dä in i eventuella tork
sprickor, skyddande dessa mot inträngandet av väta. Ingen impregnering torde 
kunna ge motsvarande effekt. Men väl synes det möjligt att tryckimpregnerat 
virke skulle kunna visa större motståndskraft mot en riita som följde urlakningen 
i spåren. 

Tjärningen torde alltså inte kunna undvaras, åtminstone inte i nuvarande si
tuation. Men även tryckimpregnering är att tillråda. 

Våra spåntak är dä inte bara dyrbara att lägga utan ocksä besvärliga att under-
hälla. Att lägga nya spåntak istället för uttjänta gamla mäste betraktas som exklu
siv byggnadsvärd. Det mäste sägas alt sädan omläggning endast bör företas där 
spänklädseln utgör ett verkligt väsentligt inslag i en arkitektonisk miljö. 

Hur kan man utan godtycke fastställa huruvida situationen för en byggnad är 
denna? fa, fullt säker för godtycklig bedömning kan man väl inte bli. Men vissa 
normer torde kunna uppställas. Inte minst gäller det därvid en bedömning av den 
värdeskala som var naturlig dä byggnaden ifråga uppfördes. Och tämligen gene
rellt gäller att man fordom betraktat spän som ersättning fiir plåt. Vissa undantag 
finns emellertid. 

Redan under äldre medeltiden varsnas graderingen. Blyplåt är det vedertagna 
täckningsmaterialet i hela Västerlandet. 1 skogstrakter blir det naturligt ersätta 
med spjälkad spän. Längt senare kommer koppar och järn. Vasaslottens tornhuvar 
är alldeles avgjort tänkta tör plåtbcklädnad. Och den karolinska slottsarkitektu
ren likaväl som Hårlemans brutna valmade tak har plåten till förutsättning. Of
tast har diir spånbeklädnad karaktären av ersättningsmedel. 

Men det finns kategorier av byggnader som lika avgjort utgår från spånbekläd
nad. Detta är bl. a. fallet med våra klockstaplar, vilket innebär att folklig bygg
nadskonst av monumental valör är koncipierad pä annat sätt än arkitekternas 
skapelser. Det kan t. ex. knappast rada någon tvekan därom att tornspiran i Mora 
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är arkitektmässigt koncipierad och att plåt är dess naturliga material. Den har en 
del avläggare med spänklädsel som inte verkar annat än sparsamhetsbehandlade, 
medan Brunneby spira i Östergötland eller Frösö-stapeln är frän början till slut 
koncipierade med spän som arkitektoniskt uttrycksmedel. Det vore alldeles olänk
bart att ersätta deras spänklädsel med någonting annat. 

Det torde vara sä gränserna mäste dras. Vi kan inte i längden väga räkna med 
att använda spån med allt vad därmed följer, annat än i sädana fall där spänen 
hör till den formgivande tankegången. Eller där material sädana som fogstruket 
tegel och välfogad grästensmur har det tjärade branta spåntaket till självklar mot
spelare — alltså där traditionsmässigt byggande har nätt resultat av rang. 

Har man fällt avgörande i en sådan fråga till förmän för spänklädsel, dä gäller 
å andra sidan att endast fullgott material och högsta klass av yrkesarbete fär ifrä
gakomma. I annat fall skulle spåntaket mycket snart vara utslaget ur varje kon
kurrens. Man kan inte i längden tvinga t. ex. landsförsamlingar att göra dyrbar 
omläggning som inte har tillbörlig hållbarhet. 

Egentligen är det bara i den folkliga byggnadsverksamheten av ovan berörda 
art som spänläggningen har utbildats med ingångspunkt frän verklig kunskap om 
läggningens problem. Raka motsatsen gäller för åtskillig nutida byggnadsverk
samhet som tagit sig före att dra in späntäckning i sin sfär av arbete. Okunnighet 
har där gjort sig bred. 

En viktig grundsats för all spänläggning är att alltför små virkesbitar är av 
ondo. Man bör inte skära sönder spänen i småbitar. En liten virkestriangel eller 
en mycket smal spana hör inte hemma i en sådan utomhuskonstruktion som ett 
tak. Man fär inte lägga spån pä sådant sätt att man stär inför en slutpassning 
med sådana virkesstycken. 

Vi kan ta som typexempel spänläggning i förhållande till en takvinkel pä ett 
valmat tak. Valmlinjen är ju där inte parallell med läggningens normala spän-
riktning. I nyare spåntak ser passningen vanligen ut så här. De små triangelbi
tarna faller ofta och snart nog ur sitt läge. De har ju ingen annan relation till 
sina grannar än spikens. 

Läggningen mäste pä detta stycke göras sä här. Man börjar ute vid valmkanten, 
lägger första spänet utmed den och fortsätter sedan läggningen inåt takytan. Men 
varje spån täljes i inre kanten till kilform på sådant sätt att den normala spån-
riktningen uppnås pä ett ringa antal spän. Även underkanten mäste justeras. 

Ute på byggnadsplatsen inträder för varje särskild situation nya problem av lik
nande art. Det finns ingen anledning upprätta en tillnärmelsevis fullständig kata
log över sädana specialfall. Katalogen skulle motverka sitt syfte: att ge vägled
ning. Ty det gäller här inte som ifråga om nya moderna elementmaterial, atl ge-
monteringsanvisningar. Istället mäste syftet vara att ge vägledning till ett san alt 
tänka som ger vederbörande möjligheter att möta olika situationer, individuella 
problem. En gammal byggnad har ju inte en struktur med exakt lika element. 

En huvudprincip vid spänläggning är dä denna: förminska aldrig i väsentlig 
grad det enskilda spånets materialvolym. 

Gamla regler var vidare: aldrig mera än en spik i varje spän. Borra för spiken 
och på sådant sätt att spånet inte spräcks. Lägg alltid spänet över fog i under
liggande varv. 
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Särskilda problem kommer vid huvar med svängda fall. Lösningarna mäste 
tänkas igenom noga. Ett betydelsefullt problem möter när tvä takfall möter med 
inätgäende vinkel. I nu vanlig läggare-praxis löser man situationen sä att en ränn-
dal av bly- eller vanligen zinkplät svarar för vattenavrinnandets besvärligheter. 
I forna dagar lades ett tak av kvalitet med hel späntäckning i mjukt rundad 
övergäng. Även här blev det nödvändigt special-tälja spånor, vilket kunde bli 
ganska svart. Isynnerhet om takfallen var lägsluttande. 

Alla sädana takveck kräver ju omsorgsfull värd t. ex. ifråga om höstens lövav
fall. Men redan vatten-ackumulationen i ränndalen innebär särskilda påfrest
ningar. I vär tid tolererar man inte gärna riskerna av läckage pä en sä utsatt 
punkt och det är därför önskvärt med plätavtäckning under spänläggningen i 
ränndalen. Men detta innebär ocksä att spänen här mäste spikas pä dubbel-
läktning. vilket inte är olösligt men ställer åtskilliga problem. 

Speciella spånläggningsproblem vid S. Råda 

Kyrkans dyrbara målade utsmyckning ställer särskilda krav pä byggnadens av-täck
ning. Givetvis tränger nägon nederbörd in i kyrkvinden. Spär av nedsipprande 
väta är kännbara här och var. Därtill kommer att kyrkan inte är i regelbundet 
bruk. Den stär då inte under observation vecka för vecka, oavsett årstid, och som
marens visningar innebär inte mer än sporadisk kontroll. Man kan då ifråga
sätta huruvida inte yttertaket borde göras tätt, dvs. beläggas med impregnerad 
papp samt spånbeklädnad spikad på dubbelläktning. 

När spänbeklädnaden är mogen för omläggning torde frägan böra tas upp 
till prövning. 

Aktuellt är en omläggning av sakristians tak. Hela spänklädseln mäste här av
lägsnas, den gamla takpanelen omsorgsfullt prövas och i män av behov komplet
teras med tryckimpregnerat kärnigt virke. Vi föreslär dessutom att den renoverade 
panelen bekläds med underhällsfri asfaltpapp av hög kvalitet. Pä denna yta dub
belviktas med impregnerat virke och spikas ny utvald furutakspän, givetvis spjäl
kad enligt ovan. Vindskidor och anslutning till korväggens spänklädsel torde 
böra göras till föremål fiir provarbete pä platsen. Framför allt gäller detta frägan 
om ett stänkskift av blyplåt i övergången mellan korväggen och sakristitaket. 

Det kan ifrågasättas huruvida inte hela kortaket redan nu borde omläggas pä 
sätt svarande mot vad nyss ovan föreslagits för sakristitaket. Det skulle därvid 
bli möjligt att effektivt omlägga den svära anslutningen mellan långhusgaveln 
och kortaket. 

Vi föreslär dä följande. Nuvarande spänklädsel pä kortaket avrivs och panelen 
genomgås noga. Ev. rötskadade plankor avlägsnas och ersätts, givetvis med utvalt 
virke som tryckimpregneras. Härpå utläggs asfaltpapp och dubbelläktas (tryck-
impregneras). Spän påspikas med iakttagande av vad ovan sagts om material och 
läggning. 

Beträffande anslutningen mellan kortak och länghusgaveln gäller följande. 
Nuvarande spånbeklädnad på länghusgaveln lossas försiktigt (den torde här-
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stamma frän 1913 års restaurering) och i den omfattning som visar sig lämplig. 
Väggens konserveringstillstånd undersöks noga varefter ställning tas till erforder
lig konserverande behandling i denna ömtåliga räjong. Asfaltpappen förs frän ko
rets takytor i böjning upp över ca 30 cms höjd pä gavelytan. Spikas. Sedan läkt-
ning av kortakets ytor genomförts och samma ytor spånbelagts bekläds partierna 
omkring vinkeln mellan tak och gavelytor med en plätskoning som även den förs 
upp ca 30 cm pä gaveln och som skall föras ut över spänbeläggningen pä tak-
Eallen ca 20 cm. Lämpligen väljes blyplåt, 2 mm tjock. Yttre randen av denna 
plåt klubbas med träkil och träklubba sä att den faller till över spänläggningen. 

Först nu återställs den avrivna spänbeklädnaden pä länghusgaveln. Ställning 
tas till frägan huruvida spänformen här bör vara enkelt tvärskuren eller om den 
skall täljas till tvärskuren nosform. 

Taknocken torde böra täckas med blyplåtremsa som bockas rundat över äsryg-
gen samt sedan bekläds med en takhuv av 1 1/2" bräder av särskilt utvalt virke 
som tryckimpregneras. 

Takfoten. Det parti av takfoten som motsvarar dubbclläktningen mäste lämnas 
helt öppet, blott att öppningen förses med finmaskigt trädnät, lämpligen av 
mässing. 

Vindskidorna måste bli bredare än de nu är. Detta kan måhända anses mindre 
önskvärt dä det ju innebär en avvikelse frän nuvarande utseende. Lämpligen läg
ges dä en rad spån på vindskidan under den egentliga spänklädseln som här görs 
med övergäng. Denna anordning är ju den för omsorgsfull späntakläggning na
turliga. 

Erik Lundberg j - Uno Söderberg 

En mässhake i Husgerådskammaren 

identifierad 
Riddarholmskyrkan erhöll under 1700-talet förnämliga textilgävor. Många av 
dessa textilier har förslitits medan andra torde ha skingrats i samband med Ricl-
darholmsförsamlingens upplösning 1807. 


