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NÄTRA HEMBYGDSGÅRD
Läggning av spåntak på dubbelhärbre, skvaltkvarn
och smedja

Nätra prästbord 1:3, Örnsköldsviks kommun

Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2011:18
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Inledning

Hus med historia / projektbeskrivning

Nätra hembygdsförening ska lägga stickspånstak på tre byggnader som står på
hembygdsgården. Restaureringen ingår i projektet Hus med Historia som
delfinansieras av Länsstyrelsen. Det ska genomföras i samverkan med
Samarbetskommittén för Ångermanlands och Medelpads Hembygdsförbund
och Murberget Länsmuseet Västernorrland.

Objekt / dnr.
Dubbelhärbre, skvaltkvarn och smedja, Nätra hembygdsgård. Dnr. 2011/146.

Fastighet
Nätra Prästbord 1:3, Nätra socken, Örnsköldsviks kommun.

Länsstyrelsens tillståndsärende
Beslut 2011-03-31 dnr. 434-6340-10.

Ägare /Hembygdsförening
Nätra Hembygdsförening.
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Objektbeskrivning

Beskrivning / Historik

Dubbelhärbre
Det rödslammade dubbelhärbret, ihopbyggt av två hus i vinkel, har liggtimrade
väggar, delvis inklädda med stående bräder och locklist. Huset har sadeltak med
stickspån och påbyggd klockbock avtäckt med spåntäckt sadeltak. Byggnaden har två
gavelingångar mot norr och den södra delen har två dörrar centralt på långväggen
mot väster. Knutarna har inklädda knutlådor och foderbräder över knutkedjor på
baksidan och gavelväggen mot söder.
Dubbelhärbret stod ursprungligen i Näske by på samma gård som hembygdsgårdens
mangårdsbyggnad är flyttad ifrån, Näske 7:1 (Edbladska hemmanet). Skänkt av Forss
AB till Nätra Hembygdsförening. Sägs ha kulhål från rysshärjningen 1721 i väggen.
Skall enligt uppgift vara en av de ytterst få byggnader som skonades i byn då. I
klockstapeln hänger en vällingklocka från 1758, som tidigare har funnits vid Nätra
gamla prästgård. Byggnaden flyttades till hembygdsgården 1940-41. Det finns foton
tagna av Bo Hellman, Murberget, av dubbelhärbret på ursprunglig plats. En
uppmätning av huset gjordes av Nordiska Museet på 1950-talet.

11-07-27. Dubbelhäbrets västra fasad och gamla stickspånstaket.
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11-07-27. Gavelfasad mot norr.

11-07-27. Gavelfasad mot söder.
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11-07-27. Dubbelhäbret mot öster. Gamla stickspånstaket.

Skvaltkvarn
Kvarnhuset står i östra delen av området söder om dubbelhärbret. Huset är timrat av
trärrikt solbrynt timmer med inklädda knutlådor och sidoplacerad enkeldörr av
stående bräder upp till husets övervåning. Utvändigt syns intimrad lave för
kvarnstenar. Åstaket är täckt av stickspån, som lades i trelagstäckning i varannan
riktning. Timret är skrätt.
Uppförd på 1790-talet i Nyland, Nätra. Stod i Nylandsbäcken och användes av
bönderna där, sista ägare Åsander.
1935 flyttades kvarnen till Hålviken av jordbruksförvaltaren Wiktor Strömstedt i
Bredånger. Ställdes vid bäcken i Hålviken intill hans sommarstuga. Restaurerades
och skänktes till Nätra Hembygdsförening.
2006 flyttades kvarnen till hembygdsgården.
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11-07-27. Skvaltkvarnen med ingång mot ån i söder, taket nylagt.

11-07-27. Skvaltkvarnen, taket nylagt.

8

Smedjan

11-07-27.

Smedjan står nedanför ”amfiteatern” nära Nätraån. Huset är timrat med gavelingång
genom en enkeldörr av stående bräder och åstak täckt av stickspån. Smedjan saknar
skorsten. Spånläggningen är från ett håll hela tiden till skillnad från skvaltkvarnen
och härbret. Spånet är trelagstäckt men läggningen är spikad direkt på gamla spånet,
sammanlagt sex lager. Ett flertal av rotebräderna är återanvända med bemålning, en
del är okantade bräder. Timmerväggarna är skrädda med raka knuthak och korta
halsningar. Skänkt av A. Sundin, Västanå. Flyttad till hembygdsgården på 1940-talet.

Åtgärder och genomförande
Taktäckning med stickspån
Taktäckning med stickspån blev vanligt förekommande under en period under 1800talets senare del. Man använde gran eller fura beroende på lokaltillgången, tom. asp i
Mellansverige. Spåntaken som lägges på Nätra hembygdsgård är hyvlade i bänk. Det
innebär att fibrerna skärs tvärs över. Man böjer lite på spånet för att se hur fjällen
ligger, så att spånet läggs neråt för att vattnet ska rinna av. Förr användes handakraft,
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vattenkraft, vandringar eller hästdragna hyvlar. Stickspån har tillverkats på olika sätt.
De kunde vara sågade, hyvlade eller späntade. Förr kunde stickspånen handspäntas
med en spånkniv med två handtag. Kniven klyver då träet längs fibrerna, som inte
bryts och därför anses mera hållbart. Träklubba och kilar underlättade späntningen.
Stickspån har även utgjort väggbeklädnad på timmerhus.
Regn på höga träd nära taken ger ett förlängt fukttillskott under mycket längre tid än
regnet pågår. Löv, pollen och skräp som faller ner binder också fukten, vilket får
skadlig mossa och lav att växa med rötskador som följd.
Därför sopade man förr spåntaken rena regelbundet med en piassavakvast. På detta
vis sköter man bäst ett spåntak även idag dvs. genom sly-/trädröjning omkring husen
samt sopning av taken. Man kan lägga en bräda på takfallet under arbetet så att det
inte uppstår alltför kraftig belastning punktvis. Om man bara byter nockbräder och
sopar med en piassavakvast kan spåntaket hålla i 10 år till! Förstörda nockbräder,
genom snöbelsatning och hårt väder, trycker i sin tur ner och skadar spånen.

Tillstånd före restaurering / Planerade åtgärder

Länsstyrelsens bidrag utgår för spånläggning på 3 byggnader; dubbelhärbret,
skvaltkvarnen och smedjan.

1. Dubbelhärbret
Befintligt spåntak har trelagstäckning i omväxlande riktning, delvis med mosspåväxt.
Taket ska få nya spånläggning. Vatt- och nockbräder har rötskador.

2. Skvaltkvarnen.
Skvaltkvarnen hade tidigare ett plåttak som skulle ersättas med spåntak. Det nya
spåntaket lades enligt uppgift redan i april månad, innan en byggnadsantikvarie var
involverad i projektet.
3. Smedjan
Huset ska få ny spånläggning. Vattbräder och nockbräder som är i mycket dåligt skick
är i behov av utbyte. Det växer många träd nära huset som borde röjas eftersom detta
påskyndar framtida skador på spåntaket men problemet är att då platsen ligger nära
åkanten vågar man ej ta ner träden pga av rasrisk.
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2011-07-27. Dubbelhärbrets östra takfall sett från mark.

2011-07-27. Smedjans norra takfall.

11

2011-07-27. Detaljbild, norra takfallet med rötskadad rotebräda vid takfoten.

2011-07-27. Detaljbild, norra takfallet.
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Genomförda åtgärder

1. Dubbelhärbret
Vid mötet 2011-08-23 uppgav takläggarna att man hade kontrollerat rotet med kniv
och bedömt att 99 % av rotebräderna, som är gamla och vankantade, var oskadda och
att det behövdes spån till ca 100 kvm. Ställningar var ej monterade vid tiden för
mötet. Underförstått skulle troligtvis alla rotebräder kunna behållas och utgöra
underlag för det nya spånet. Vi bestämde också vid mötet att ogalvad spik skulle
användas för att spånet lätt skulle kunna skyfflas bort vid nästa spånläggning.
På grund av en missuppfattning lades dock nya rotebräder och nytt spån ovanpå det
befintliga spåntaket, vilket upptäcktes vid antikvariens besiktning 2011-09-01, då
västra takfallet redan var lagt upp till nock och man bedömde att man inte skulle
hinna riva hela spånet och göra om. Målinriktningen vid det inledande mötet var att
taket skulle se likadant ut som tidigare, men nu monterades en tredje vindskiva i
stället för två som tidigare, vilket innebär ett nytillskott till byggnaden. Man kan
någon gång se att spån har lagts på gammalt spån även på äldre byggnader men då
utan rotebräder emellan. Nackdelen är att taklaget blir tjockare, vilket förändrar
takets utseende.
Trots att befintligt spån satt med ogalvad spik hade spånet enligt uppgift varit svårt
att lossa och ett borttagande skulle bli tidskrävande. Det var alltför sent på året för att
man skulle kunna göra om spånläggningen.
Spånläggningen utfördes med trelagstäckning likt tidigare spånläggning. Man
började vid takfoten med 1/3 dels spån, sedan 2/3 och det sista 3/3 i omväxlande
riktning. Taket var sopat före läggningen. Man spikade med en ogalvad spik närmare
ena sidan av varje spån. Rötskadade nock- och vattbräder är utbytta.
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2011-09-01. Spånläggning av västra takfallet på dubbelhärbret.

2011-09-12. Spånläggning av östra takfallet på dubbelhärbret.
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2011-09-16. Dubbelhärbret med nytt spåntak.

2. Skvaltkvarn
Skvaltkvarnens spåntak var lagt enligt uppgift redan i april månad, innan antikvarie
var vidtalad och ersätter det gamla plåttaket. Spånet är lagt i trelagstäckning i
omväxlande riktning, som är den dominerande takläggningsmetoden på
hembygdsgården.
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Smedjan
Vid en besiktning 2011-09-12 hade man skyfflat av spånet på norra takfallet. Rotet
verkade friskt vid kontroll med kniv utom nedersta rotebrädan på norra takfallet som
var rötskadad har ersatts med en frisk bräda i samma dimensioner.
Vid det inledande mötet påpekades att smedjans befintliga spånläggning avvek från
övriga spåntak på hembygdsgårdens område. Smedjans spån var alla varv lagda från
en riktning, dessutom var de trelagstäckta spånen spikade på de gamla spånen som
var helt söndervittrade. Taket påbörjades veckan efter Öppet hus dagen 16 augusti
och var trelagstäckt samma vecka. Vid slutbesiktningen var taket lagt som övriga tak
dvs. med omväxlande riktningar i stället spånläggning från samma riktning i varje
varv, som vi tidigare överenskommit. Hantverkarna uppgav att orsaken var, att
takläggningen då skulle bli mera beständig, vilket kan vara riktigt. Spånläggning i
omväxlande riktning anses nämligen kunna motstå inträngande vatten bättre.
Smedjan ligger djupt ner i en sänka med träd i sluttningen ovanför hängande över
sig. Båda läggningsmetoder hör hemma i traditionell spånläggning. På vissa håll har
orsaken till läggning där varje varv börjar från samma sida varit att huset låg på en
plats där ofta blåste från ett visst håll, därav uttrycket ”unna vinn” (undan vinden).
Trots allt hade en bättre kontakt med Länsmuseet ändå varit önskvärd.
Vindskivor, vattbräder och nockbräder var helt igenom murkna och ersattes med nya
i friskt virke och samma dimensioner.
Man har gjort en stor insats för takens beständigheten genom slyröjning omkring
huset. Trädfällning måste göras med stor försiktighet pga av läget i sluttningen mot
ån.
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2011-09-12. Ny rotebräda nederst på smedjans norra takfall.

2011-09-12. Rötskadad rotebräda som suttit nederst på norra takfallet.
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2011-09-12. Smedjans rötskadad nockbräder och vindskivor.

2011-09-26. Smedjans nya tak. Träd och sly på området omkring har röjts upp.
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2011-09-26. Smedjans nya tak. Sly på området omkring har röjts upp.

2011-09-26. Smedjans nya spåntak.
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2011-09-26. Smedjans nya spåntak.

Informationsinsatser
Öppet Hus hölls på Nätra hembygdsgård 2011-09-16, som besöktes av ca 50-60
personer. Ramsta Takspån medverkade med spånhyvling, vilket särskilt intresserade
en besökande skolklass. Takläggarna fanns också på plats för att informera. Samtidigt
gjordes informationsinsatser om byggnadsvård genom Murbergets
byggnadsantikvarier. Länsmuseet gjorde ett särskilt informationsblad om Takspån
och affischer. Hembygdsföreningen har fortlöpande tagit emot besökare och
hantverkarna har informerat om spånläggningen.

Att tänka på
Hembygdsföreningen har haft stora ambitioner överlag när att ta hand om samlingar
och hus men fick allt för lite tid för projektet. Orsaken till tidsbristen var att de två
personer som lade taket dessförinnan hade varit upptagna med att bygga ett 20 meter
långt vagnslider för föreningens vagnar och uppförandet av vagnslidret pågick nästan
hela sommaren. Dessutom fanns ingen organisation för byte av handverkare utan
samma personer arbetade hela tiden. Detta gjorde att spånet fick sitta kvar på
dubbelhärbret och nytt tak lades ovanpå. Från antikvariskt håll hade det också varit
önskvärt med flera kontakter med hantverkarna, så att alla har en samsyn och är
överens. När en förening, som inte är knuten till byggbranschen, driver ett
byggprojekt kan det krävas tätare museala kontakter än i en ”vanlig”
byggentreprenad, där kontakter är inbyggda i byggprocessen.
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2011-09-16. Öppet Hus på Nätra hembygdsgård.

Källor
Nätra hembygdsgårds arkiv.
Wedman, Stina: Stickspån, Borås 1998.

