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Sammanfattning
Vapenhusets tak har totalrenoverats genom att nytt undertak med tillhörande
läkter etc har lagts samt att takpannorna bytts mot nya likt befintligt utförande.
Vissa justeringar har vidtagits på bägge takfallens takfot pga tidigare undermåligt
utförande.
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Utförda åtgärder
Det befintliga undertaket av takstickor lagades genom byte av trasiga stickor mot
nya av gran i utförande likt befintliga (ca 40 x 9 cm, ca 3 mm tjocka). Nya takstickor blötlades i sedvanlig ordning innan uppsättning. Därefter täcktes sticketaket till sin helhet med takmasonite, fäst på ny ströläkt. På masoniten fästes ny
bärläkt. I samband med arbetet på undertaket skarvades en sparre på västra takfallet. De gamla förbrukade takpannorna ersattes med nytillverkade i utförande
likt befintliga, Vittinge enkupiga (se vidare under Avvikelser från handlingarna).
Takpannorna fästes med rostfria klamrar. Nockpannorna fogades i enlighet med
tidigare utförande mot takfallen med kalkbruk. I samband med att takpannorna
tagits bort kunde läckaget mot långhuset åtgärdas genom infällning av inskottsplåt av bly, formad efter pannorna – allt enligt bygghandlingarna. Vid mötet mellan vapenhuset och långhuset, under blyplåtarna, lades även en extra plåtförstärkning. De upphuggna murytorna putsades igen med kalkbruk och avfärgades i vitt.
Samtligt kalkbruk som användes var av hydraulisk, platsblandad sort (Jurakalk,
Målarkalk AB). Vindskivorna, vattbrädorna och takfotsbrädorna, vilka befanns
vara rötskadade, ersattes mot nytillverkade av sågad fur. Fästning skedde med
blanka spik och all skarvning utfördes med sneda skarvar. Samtliga nya trädetaljer
ströks med linoljefärg (Enetorpets) i mörkbrun kulör (NCS 7010 Y70R). Ovanpå
vattbrädorna lades en täckplåt med mindre utfall mot takpannorna. Hängrännorna av koppar återanvändes i sin helhet och monterades likt tidigare utförande.
Rännornas krokar, vilka befanns vara utslitna och tekniskt undermåliga, byttes
mot nya av koppar (13 st per sida).
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Lagning av sticketaket pågår.

Rötskadad sparre, västra takfallet.

Lagning av undertaket vid anslutningen mot långhuset, västra takfallet.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder
Arbetet är väl utfört i enlighet med byggnadens egna förutsättningar samt i enlighet med intentionerna i Länsstyrelsens tillståndsbeslut. Hantverkarna har vidare
uppvisat stor förståelse för de antikvariska aspekterna. Sättet att lägga masonite
som undertak bedöms inte ha inverkat negativt på byggnadens kulturhistoriska
värde eftersom det underliggande, ursprungliga sticketaket bevarats.
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Avvikelser från handlingarna
Vid arbetets start kunde det konstateras att flertalet takpannor var i så pass dåligt
skick att det ur antikvarisk synvinkel inte gick att motivera ett återläggande. Detta
faktum gjorde sig gällande dels när pannorna togs ned dels när de därefter skulle
tvättas. De pannor som bedömdes vara i nöjaktigt skick räckte heller inte till att
täcka ett av takfallen, varför antikvariskt medverkande godkände att nya takpannor av lika utförande lades på taket. Åtgärden bedöms inte ha påverkat kyrkans
kulturhistoriska värden negativt eftersom de gamla pannorna var av vanlig standardsort. De äldre pannor som bedömdes kunna fylla sin funktion bevarades som
reservmaterial till långhusets tak.
Efter ett inledande uppstartsmöte den 19 mars 2010 beslöts att restaurera och
iordningställa det befintliga undertaket genom byte av rötskadade takstickor. Så
skedde också successivt efterhand som den gamla takpappen avlägsnades. Det
visade sig emellertid att spikningen till den nya underlagspappen skulle komma att
punkera stora delar av de nya takstickorna – vilket även hade skett då den tidigare
pappen lades. Därför togs beslutet att i stället lägga takmasonite som undertak.
I samband med att nockpannorna fogades lades en remsa av galvaniserat
hönsnät mellan nocken och nockbrädan för att skapa armering åt kalkbruket.
Åtgärden bedöms ha ökat fogningens livslängd avsevärt.

Armeringsnät under nockpannorna.

Extra skyddsplåt mot långhuset.

Östra takfallet tvättas efter arbetet.

Pannorna fästa med rostfri klammer.
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Vapenhusets västra takfall efter arbetet. Notera den takpanneformade blyplåten, fogningen av
nockpannorna samt hängrännans nya krokar. Åskledaren har återfästs på nocken. Foto
Anders Bratt, 2010.
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Iakttagelser under restaureringen
Det tidigare yttertaket, som fanns innan takpannor först kom på plats på vapenhuset, utgjordes av listtäckt takpapp. Sannolikt har det underliggande sticketaket
utgjort ursprunglig takavtäckning – dock kan detta ha blivit bytt flera gånger.
Bägge takfallens takfot visade spår efter minst två olika sentida generationer
takarbeten. Konstruktionen var undermålig och utgjorde direkt orsak till de omfattande träskadorna. Under årets arbete modifierades därför konstruktionen något för att säkerställa avvattningen, dvs mindre distanser sattes bakom den snedställda takfotsbrädan.

Ritning på den undermåliga takfotskonstruktionen (OBS ej skalenlig). Kondensvatten, inträngande regn och yrsnö har ej kunnat avvattnas, utan har ackumulerats ovanpå takfotsbrädorna, vilka var starkt rötskadade. Någon luftning har ej heller kunnat ske.

Övriga handlingar med relevans för arbetet
2008-07-11
2008-08-12
2008-08-29
2008-09-05
2010-03-19
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