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INLEDNING
Knista församling planerade att rödfärga klockstapeln vid Kvistbro kyrka sommaren 2014.
Inför målningsarbetet skulle snickare åtgärda vissa begränsade skador på panelen. Det visade sig dock att rötskadorna var betydligt mera omfattande än vad församlingen kände till.
Detta ledde till att delar av klockstapelns stomme fick bytas ut. Det var ett tidsödande arbete,
som utfördes under 8-9 veckor sommaren 2014 av två snickare. Först därefter kunde
rödfärgningen komma till stånd liksom tjärstrykning av snedsträvornas nya täckbrädor.
Under sommaren tjärströks av en annan entreprenör först klockstapelns spånklädda takhuv
och senare – när renoveringsarbetena var avslutade – också de spånklädda hjärtstolparna.
Under sommaren tjärströks också kyrkans tak. ( Se separat rapport).

HISTORIK
Kvistbro kyrka är uppförd under 1660-talet. Det är faluröd spånklädd timrad byggnad med
avlångt åttkantig form och tjärat spånklätt valmat tak med kor i öster, vapenhus i väster och
söder samt vitputsad sakristia från en medeltida kyrka i norr. Kyrkan har genom åren
genomgått olika underhålls- och renoveringsåtgärder, den senaste vid mitten av 1950-talet,
då kyrkan utvändigt fick sin nuvarande faluröda spånbeklädnad och interiören återfick en
äldre prägel.
På kyrkogården strax söder om kyrkan finns en stor, dominerande klockstapel. Det är en
klockstapel av den typ som är vanlig i Närke med s.k. öppen klockbock. Hur gammal klockstapeln är vet man inte. Kanske kan den vara samtida med kyrkan, eller i varje fall delar av
stapeln. Men det är en ren gissning. Det kan nämnas att några av klockstaplarna i Närke med
ett likartat utseende som den i Kvistbro är uppförda på 1600-talet; Kräcklinge 1647-48
(dendrokronologisk datering), Tångeråsa 1659-60, Glanshammar 1663 och Almby 1697.
I samband med upprättande av denna rapport har det framkommit nya uppgifter om att
större åtgärder genomförts på stapeln i början av 1900-talet och 1937 (se Beskrivning nedan).

Kvistbro kyrka och klockstapel 2005.
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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Beställare: Knista församling
Länsstyrelsens diarienummer: 433-3398-2014 (renoveringsarbetet) och 433-1698-2013(tjärstrykningen)
Tillstånd från Länsstyrelsen: 2014-06-03 (renoveringsarbetet) och 2013-03-15 (tjärstrykningen).
Entreprenörer renovering och rödfärgning:
- Snickeri: LaSa Fastigheter & Bygg AB, Fjugesta (bl.a. Key Särnholm)
- Måleri: Lekebergs måleri, Ulf Alared, Fjugesta
- El: AB Fjugesta Elektriska,” El-Per”
- Plåt: Nyängens bygg och plåt, Fjugesta

Entreprenör tjärstrykning huv och hjärtstolpar:
- Tjärstyrkning: Kyrktak bygg & konsult AB, Norrköping

Antikvarisk medverkan och dokumentation:
Estrid Esbjörnson, antikvarisk konsult
Fotografier:
Estrid Esbjörnson. Ett USB-minne med samtliga fotografier har lämnats till församlingen.
Tidpunkt för arbetenas utförande: Renovering, målning och tjärning slutet av maj – september 2014,
elinstallationer oktober 2014
Slutbesiktning: 2014-11-03
Bidrag: Kyrkoantikvarisk ersättning från Strängnäs stift för såväl tjärnings- som renoveringsarbetet.

Principskiss över klockbock. Ur Jacob Lindblad: De svenska klockstaplarna. Forskningsöversikt och probleminventering. Bebyggelsehistorisk tidsskrift nr 30. 1995.
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BESKRIVNING
Klockstapelns nuvarande utseende
Klockstapeln i Kvistbro är av en i Sverige – och Närke - ganska vanlig typ med s.k. öppen
klockbock (principkonstruktion, se föregående sida). Klockstapeln består av tre vertikala
hjärtstolpar, som är spåntäckta och svarttjärade. De är placerade i öst-västlig riktning.
Hjärtstolparna är stöttade av sammanlagt åtta snedsträvor, tre på norra sidan, tre på södra
sidan och en på vardera kortsidan. Snedsträvorna är dubbla, dvs det finns både en yttre och
en inre sträva med ett utrymme mellan dem på ca 1 m. Snedsträvorna är helt täckta av faluröd locklistpanel, varför man inte kan se konstruktionen. De yttre snedsträvorna är på ovansidan klädda med tjärade täckbrädor, sammanlagt tre stycken, varav den mittersta fungerar
som ett ”lock”.

Kvistbro klockstapel har öppen klockbock med spånklädd takhuv, tre hjärtstolpar i
mitten och sammanlagt åtta dubbla, panelklädda snedsträvor. (Början av renoveringsarbetet maj 2014.)
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Klockstapeln hålls nertill samman av en korslagd timmerkonstruktion/fotträ, som håller
samman såväl hjärtstolparna som snedsträvorna. Även denna konstruktion är täckt av
faluröd locklistpanel med tjärade täckbrädor ovanpå.
Stapeln avslutas upptill av en takhuv, som döljer klockorna. Huven har sadeltak med helt
täckta kortsidor. Den är täckt av svarttjärade spån. Längst upp kröns huven av tre spånklädda små spiror med kulkors upptill. Upp till klockorna leder en stege.
Snedsträvorna vilar nu på avlånga betongfundament, målade i en mörk kulör. Deras ovansidor
ligger ungefär i genomsnitt 0,2 m över mark. Den östligaste hjärtstolpen vilar på ett betongfundament men de två övriga på naturstenar. Marken under klockstapeln, som ligger i
genomsnitt ca 0,15 cm under nederkanten på klockstapelns panel, utgörs under stapelns
mittsektion av singel och asfalt.

Tidigare utseende Hjärtstolparna och snedsträvorna hålls samman nertill av en timmerkonstruktion/fotträ. Snedsträvorna vilar på fundament av betong.

9
Då det nu aktuella arbetet började trodde vi inblandade – med ledning av ett fotografi i
församlingens ägo från 1937 – att de nuvarande betongfundamenten kom till vid detta
tillfälle. I samband med utarbetandet av denna rapport tog undertecknad del av foton och
skrivelser i Örebro läns museums arkiv, vilka visade att klockstapeln antagligen erhöll höga
betongfundament under snedsträvorna - lika höga som fotträet - kanske i början av 1900talet. Dessa förminskades, förmodligen till den nuvarande storleken, i samband med andra
arbeten på klockstapeln, år 1937. Det var detta som församlingens foto visade. Som en följd
av dessa åtgärder utbyttes förmodligen alla nedre delar på snedsträvorna. - Skrivelser i
Länsmuseets arkiv visade också att det föreslogs vissa åtgärder 1954.
Man kan förmoda att det funnits problem med rötskador i snedsträvornas nedre delar, vilka
motiverade den relativt genomgripande insatsen med att gjuta de kraftiga betongfundamenten.

Arbete på Kvistbro klockstapel 1937. Snedsträvorna vilar på höga betongfundament.
Foto antagligen Bertil Waldén. Örebro läns museums arkiv.
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Skrivelserna och fotona i Länsmuseets arkiv
Det finns en skrivelse från landsantikvarie Bertil Waldén till Riksantikvarien maj 1937 (med
foton från samma tillfälle). Det pågick då underhållsreparationer på klockstapeln. Det
framgår också att snedsträvorna är förankrade i "näranog meterhöga, klumpiga betongpostament", som är svartmålade. Det framgår också att det finns en spiraltrappa kring ena
hjärtstolpen, som är inklädd med en "groteskt vanprydande trumma av pärlspontpanel".
Arbetet pågår med att avlägsna betongpostamenten men församlingen vill nu även ta bort
den missprydande trumman och spiraltrappan, och ersätta den med en enkel, öppen trappa
typ trappstege. Landsantikvarien och församlingen önskar också ta bort brädfodringen runt
strävorna, som de bedömer vara samtida med betongpostamenten. Det sistnämnda utfördes
uppenbarligen inte. Riksantikvarieämbetet hade inga invändningar mot förslaget.
Landsantikvarien anger i sin skrivelse att betongfundamenten "enligt uppgift" kommit till i
samband med reparationer på 1890-talet. Det finns dock ett foto i Länsmuseets arkiv, som är
stämplat 1903, där man ser att klockstapelns strävor är klädda med panel ända ner till
marken. När betongfundamenten kom till är därför okänt.
Eventuellt gjordes det också vissa åtgärder på klockstapeln i samband med den stora reparationen av kyrkan 1954. I Länsmuseets arkiv finns en PM från september 1954, upprättat av
byggmästare Werner Eliasson, där det framgår att marken invid klockstapeln eventuellt
skulle sänkas och "befintliga betongplattor nedbilas och utläggas torv och gräsbesåning över
fundamenten". Detta arbete utfördes uppenbarligen inte.

Kvistbro kyrka. Foto: G. Norberg, Nora. På fotot finns årtalet 1903 stämplat i nedre högra hörnet.
Här vilar inte snedsträvorna på höga betongfundament. Örebro läns museums arkiv.
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Kvistbro klockstapel 1937. De höga betongfundamenten syns tydligt liksom den
inbyggda spiraltrappan runt ena hjärtstolpen. Foto antagligen Bertil Waldén.
Örebro läns museums arkiv.
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UTFÖRDA ARBETEN
Allmänt
Som nämnts inledningsvis avsåg Knista församling att rödfärga klockstapeln under
försommaren 2014. Eftersom det var en del synliga skador i täckpaneler o.dyl. skulle dessa
först åtgärdas av snickare. De började i mindre skala på den västligaste snedsträvan och i
takt med att de fortsatte på de södra snedsträvorna märkte de att skadorna var betydligt mer
omfattande än vad de anat. Sist åtgärdade de skadorna på norra sidan. Detta innebar att de
generellt bytte mindre virke på den västligaste och den sydvästligaste snedsträvan på södra
sidan än på den norra sidan. På slutet återvände de till den västligaste snedsträvan igen och
bytte ut delar även här.
Att det pågick renoveringsarbete på klockstapeln kom till länsstyrelsens kännedom i början
av projektet. Länsstyrelsen besiktigade de pågående arbetena och gav tillstånd till beräknade
åtgärderna. Genom villkoret om antikvarisk medverkan blev jag på ett tidigt stadium inkopplad på arbetet. (Jag var redan vidtalad för antikvarisk medverkan vid den under
sommaren planerade tjärstrykningen av Kvistbro kyrkas tak men också för några andra
uppdrag i församlingens regi.)
Snedsträvorna utgjordes av timmer med ungefär kvadratisk form. De yttre snedsträvorna
var förankrade i betongfundamenten med hjälp av ett slags spännjärn, som var monterade på
baksidorna av strävorna. Upptill utgjordes de av ett plattjärn med en utvinklad del nertill, i
vilket ett mutterförsett rundjärn var fastsatt. Rundjärnet var i sin tur fastgjutet i betongen.
Denna konstruktion gjorde att snedsträvorna ordentligt kunde förankras i fundamenten.
Dessa spännjärn återanvändes nu.

Spännjärn håller fast snedsträvorna i betongen.
Snedsträva H.

Äldre lagning med blixtskarv. Snedsträva H.
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Det visade sig att det hade utförts betydande arbeten på klockstapeln redan tidigare. Nedre
delarna av alla snedsträvor var redan utbytta, såväl de inre såväl som de yttre. Hur mycket
som var bytt varierade lite mellan strävorna. De var i regel utbytta till en höjd av ca 1,75 m,
vilket var strax ovanför spännjärnen. I några fall var det bytt högre upp på de yttre strävorna. Timret i dessa äldre lagningar var sammanfogade med vertikala blixtformade skarvar, s.k. ”blixtskarvar”, på timrets baksidor.
Utrymmet mellan de yttre och inre strävorna var tomt, frånsett en bräda nertill. Det fanns
alltså ingen timmerkonstruktion som i fortträet.
Först innanför inre snedsträvan finns konstruktionen med fotträet. I de flesta fallen borttogs
inte panelen så att denna konstruktion blottades, med ett par undantag. Här såg man att det
var en liggande timmerkonstruktion.

Nedre delarna av snedsträvorna var utbytta tidigare,
antagligen senast 1937. Snedsträvorna C och D.

Det tidigare lagade partiet i yttre snedsträvan är borttaget
men finns kvar i den inre strävan. De äldre blixtskarvarna
syns tydligt. Snedsträva E.

Redovisat på ritning
Under arbetet gjorde jag flera besiktningar för att följa arbetet, där snickarna successivt
arbetade sig genom timmerkonstruktionen. Ibland stod vissa partier öppna, ibland var de
täckta av skyddande plast eller panel.
För att på ett mera åskådligt sätt redovisa var snickarna bytt ut strävor o.dyl. och hur mycket
har jag markerat åtgärderna på en enkla skisser. Eftersom jag inte såg alla partier i stapeln
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utan skyddande ytskikt har jag gått runt med en av snickarna som visat och berättat var och
hur mycket de bytt ut, och hur mycket som var utbytt redan tidigare.
Skisserna är endast summariska och på intet sätt skalenliga. Jag har ”numrerat” snedsträvorna från A till H och följt snickarnas arbetsordning; från snedsträvan i väster, motsols till
strävorna i söder och till slut strävorna på norra sidan. Skisserna är tänkta att ge en ungefärlig uppfattning om omfattningen såväl av de tidigare lagningarna som det nu utbytta
partierna.

För att särskilja de olika snedsträvorna har
de i rapporten ”numrerats” från A-H.

Snedsträvorna
Det redan bytta timret var på flera ställen rötskadat och fick åter bytas ut. På fem av de åtta
yttre snedsträvorna var det äldre timret ovanför också rötskadat, varför snickarna här fick
byta ut delar av originalstommen.
Eftersom skadornas omfattning var oväntad fick snickarna lösa problemen efter hand och så
gott de kunde. Att få tag på timmer i de här dimensionerna och i den mängd som behövdes
gick inte i hastigheten. I stället för timmer fick de arbeta med tjocka plankor, där tre plankor
tillsammans bildar en ”stock”. De var tvungna att såga/hugga till och forma plankorna för
att få rätt dimensioner så att de skulle passa på olika ställen., bl.a. för att få plats med
bultarna under panelen.
De nya snedsträvorna sammanfogades nu i det äldre timret genom en skarv, som är formad
som ett upp och nervänt U. De gjorde ett urtag mitt i timret på ca 0,5 m, där den mittersta
plankan stacks in, på ömse sidor omgiven av det äldre timret. De förankrades vid varandra
med hjälp av lim, spikar och bultar.
De äldre skarvarna, som alltså utgjordes av s.k. blixtskarvar, var hopsatta med kraftiga bultar, som satt på framsidorna av snedsträvorna. De nya skarvarna var de däremot tvungna att
bulta från sidorna på grund av skarvarnas konstruktion.
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Uppe t.v.: Exempel på rötskador i originalstommen ovanför de tidigare lagningarna. Snedsträva C.
Uppe t.h.: De tidigare lagningarna med blixtskarv var hopsatta med kraftiga bultar på framsidan av snedsträvorna.
Snedsträva H.
Nertill: De nya skarvarna utformades som ett upp- och nervänt U upp, där den mellersta plankan sågades in i och
bultades fast i det äldre timret. Här är två av tre plankor monterade. Snedsträva D.
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Eftersom skadornas omfattning var oväntad fick snickarna
i stället för timmer arbeta med tjocka plankor, där tre
plankor tillsammans bildar en ”stock”. De utbytta snedsträvorna monterades på detta sätt i timmerstommen.

Detalj av hur den mellersta
plankan sattes fast i timmerstommen innan de två sidoplankorna monterades.

Fastbultning av den mellersta plankan i den
”nya” snedsträvan. Snedsträva F.

De från början jämntjocka plankorna fick sågas till för
att passa. Här ser man att de har olika bredd.
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Fundamenten av betong
Innan de nya ”snedsträvsplankorna” monterades på betongfundamenten tjärades betongens
ovansida. Sedan lades tjärpapp på, som i sin tur också tjärades liksom ändarna och nedersta
partiet på plankorna.
Alla betongfundamenten var under snedsträvorna försedda med en plåt nertill. Denna plåt
byttes nu ut och gjordes högre för att minska fuktrisken. Detta gjordes bara delvis på den
sydvästligaste snedsträvan, som de lagade innan de kände till skadornas omfattning.

Upptill: Innan de nya ”snedsträvsplankorna” monterades på fundamenten tjärades betongens ovansida.
Sedan lades tjärpapp på, som i sin tur också tjärades liksom ändarna och de nedersta partierna på plankorna.
Nertill: Alla betongplintar var under snedsträvorna försedda med en plåt nertill. Denna plåt byttes nu ut och
gjordes högre för att minska fuktrisken.
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Snedsträvornas täckbrädor
Ovansidorna på snedsträvorna var skyddade av täckbrädor, två på sidorna och en i mitten
som ett ”lock”. De var svarta efter många strykningar med tjära, och kanske också färg. De
var bitvis i dåligt skick och byttes nu ut i sin helhet. Ovanpå snedsträvorna lades först papp
innan täckbräderna spikades på. Den befintliga pappen togs bort dessförinnan.

Uppe t.h.: Snedsträvorna var täckta av täckbrädor som hade lite skador här och var.
Snedsträva F.
Uppe t.h.: Nya täckbrädor. Snedsträva B.
Nertill: Under täckbrädorna lades tjärpapp liksom tidigare. Snedsträva H.
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Fotträet
Fotträet vid den sydöstligaste strävan – snedsträva D - fick delvis bytas ut (se ritning och
foton s. 32 – 33). Här var det lappat och lagat på ett ganska enkelt sätt tidigare, och snickarna
fortsatte nu på samma sätt. I övrigt kompletterades bara några smärre partier på fotträet
närmast inre snedsträvorna. Några av täckbrädorna ovanpå fotträet byttes också ut.

Fotträet vid snedsträva D före och efter lagning.
Fotona t.v. är före lagning och t.h. efter lagning. Fotona
upptill är tagna från V och fotona nertill är tagna från Ö.

Panel
Uppemot hälften av panelen på snedsträvorna byttes ut som en följd av arbetet med
stävorna. Även på några delar av fotträet byttes panelen ut, t.ex. i öster.
Falu rödfärg
Under arbetet målade snickarna den nya panelen tunt med rödfärg. Slutligen rödfärgades
hela klockstapeln av målare.
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Uppemot hälften av panelen på snedsträvorna byttes ut som en
följd av arbetet med stävorna. Här snedsträvorna E respektive B.

Mögel
Då snickarna tog bort täckbrädorna visade det sig att det fanns angrepp av mögel med vit
kulör, både på undersidan av täckbrädorna och på ovansidan av snedsträvorna, på flera
ställen. För säkerhets skull kontaktades Anticimex, som efter analys av tre prover konstaterade att det inte rörde sig om äkta hussvamp. Exakt vilken svamp det var frågan om undersöktes inte. De frilagda partierna av snedsträvorna behandlades av Anticimex med ett
fungicidmedel.
Under arbetet konstaterades också att den mellersta snedsträvan på södra sidan hade en
grönaktig ton. Antagligen var den behandlad med cuprinol.

Under en del av täckbrädorna fanns angrepp av mögel. De angripna partierna behandlades med fungicidmedel.
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Elinstallationer
De befintliga elinstallationerna till belysning, klockringning och sprinkler togs ner under
arbetet och återuppsattes igen, då arbetet var klart.
Tjärstrykning
Under renoveringsarbetet grundströks de nya täckbrädorna av snickarna för att sluttjäras av
målaren när renoveringen var klar.
Separat tjärströks av en annan entreprenör den spånklädda takhuven och de spånklädda
hjärtstolparna. Denne tjärade även kyrkans spånklädda tak
Övrigt
Snickarna bytte också ut en bräda högt uppe under takhuven, under ”golvet”.
Det noterades att det finns spår av rödfärg under den svarta tjäran på hjärtstolparnas spånbeklädnad. De kan alltså ha varit faluröda eller rödtjärade tidigare.

SLUTORD
När Knista klockstapel måste renoveras i framtiden är det angeläget att åtgärderna är
planerade och väl förberedda. Förhoppningsvis dröjer detta många år. Det nu genomförda
arbetet gjorde att bortglömda tidigare reparationer nu åter uppmärksammades. Det visade
sig att förhållandevis betydande arbeten genomförts vid ett par tillfällen under 1900-talet.

Estrid Esbjörnson
Antikvarisk konsult

MATERIALREDOVISNING
Renoveringen
-

Plankorna till snedsträvorna utgörs av gran (det var det enda snickarna fick tag på,
från Hjorts Trävaruaffär i Glanshammar). Plankorna (bredd 30 cm, tjocklek 10 cm).

-

Puritanlim (ett trälim för att limma plankorna), Bostic eller Casco

-

Tjärpapp

-

Färdigmålad plåt till plåtavtäckningarna på betongfundamenten

-

Grundstrykning av täckbrädorna; en blandning av 1 del tjära, 1 del lacknafta och en
del linolja.

-

Hälsingetjära, lasyr för trä, Alcro, för strykning på tjärpapp, snedsträvor samt
slutstrykning av täckbrädor (relativt mörk i kulören)

-

Falu rödfärg. Alcro.

Tjärstrykning takhuv och hjärtstolpar
-

Dalbränd tjära, fintjära. Claessons Trätjära AB, Göteborg
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Kvistbro klockstapel efter avslutad renovering, tjärstrykning och rödfärgning, vid slutbesiktningen 2014-11-03, en regnig dag.
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Redovisning av arbetet på de olika
snedsträvorna, A-H
- skisser och fotografier
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Fasadskiss av de södra yttre snedsträvorna
med utbytta partier, sett mot norr.

Fasadskiss av de norra yttre snedsträvorna
med utbytta partier, sett mot söder.

Fasadskiss av den västra respektive den östra yttre snedsträvan med utbytta partier, sett mot öster respektive väster.

26

Skiss över utbytta partier i snedsträva A, sett från öster. Dessa snedsträvor frilades inte
tillräckligt mycket för att omfattningen av tidigare lagningar skulle kunna studeras.

27

Snedsträva A. Skada i täckbrädorna.

Snedsträva A var den första snickarna arbetade med
och de visste då inte omfattningen av skadorna på
klockstapeln. Till en början bytte de därför bara ut
nedre delen av täckbrädorna.

Då arbetet närmade sig slutet återvände snickarna till
snedsträva A och bytte ut delar av yttre strävan. På fotot
visa snickaren hur högt de bytte (i höjd med pekfingret).
De bytte också hela täckbrädorna samt förbättrade plåtavtäckningen.

28

Skiss över utbytta partier i snedsträva B, sett från öster. Dessa snedsträvor frilades inte
tillräckligt mycket för att omfattningen av tidigare lagningar skulle kunna studeras.

29

Inte heller på snedsträva B gjordes så betydande insatser utan
bara mindre lagningar. Plåtavtäckningen gjordes dock om.

30

Skiss över utbytta partier i snedsträva C, sett från öster. Den äldre blixtskarven (ej korrekt avbildad)
i den bakre snedsträvan är här markerad, vilket inte är fallet på flera av de övriga skisserna.

31

Uppe t.v. är täckbrädorna är avlägsnade och t.h. även panelen mellan yttre och inre
snedsträvan i snedsträva C. Den gröna färgen antyder att man här nog använt cuprinol.
Nere t.v.: Rötskada i timret ovanför den tidigare utbytta delen av snedsträvan.
Nere t.h.: Den tidigare utbytta inre snedsträvan med sin blixtskarv.

32

Skiss över utbytta partier i snedsträva D, sett från öster. (Den äldre blixtskarven i den bakre snedsträvan är inte
korrekt avbildad.) I fotträet bakom bakre snedsträvan skedde också utbyte av timmer, vilket även skett tidigare.

33

Upptill: Rötskador i timmerstommen ovanför tidigare utbytta partier i snedsträva D.
Mitten: Utbytt yttre snedsträva.
Nertill: Förutom byte av delar av den inre snedsträvan byttes också delar av fotträet ut
här. Se vidare s. 19.

34

Skiss över utbytta partier i snedsträva E, sett från norr. Den äldre blixtskarven i den bakre
snedsträvan är här markerad, vilket inte är fallet på flera av de övriga skisserna.

35

Upptill t.v.: Rötskador i timmerstommen i snedsträva E, ovanför en tidigare utbytt del, som här
avlägsnats. Upptill t.h. detalj av rötskadan.
Nertill: Panelen över snedsträvorna byttes till största delen ut, t.v. under och t.h. efter lagning.

36

Skiss över utbytta partier i snedsträva F, sett från öster. De
äldre blixtskarvarna i snedsträvorna är inte markerade.

37

Upptill t.v.: Skada i täckbrädan på snedsträva F. Upptill t.h. Under byte av den yttre snedsträvan.
Nertill t.v.: Den utbytta yttre snedsträvan med sin fog. Nertill t.v.: Även inre snedsträvan byttes ut.

38

Skiss över utbytta partier i snedsträva G, sett från öster. De
äldre blixtskarvarna i snedsträvorna är inte markerade.

39

Upptill: Rötskador nertill i yttre resp. inre snedsträvorna i snedsträva G.
Nertill: Fogen med bultar samt spännjärnen i den nya yttre snedsträvan.

40

Skiss över utbytta partier i snedsträva G, sett från öster. (Den
äldre blixtskarven i den främre snedsträvan är inte markerad.)

41

T.v. skador i den yttre snedsträvan och t.h. den inre snedsträvan, båda tidigare utbytta, i snedsträva H.

T.v.: Exempel på den tjärpapp, som lades under alla täckbrädor,
T.h.: Plåtbeslagen på betongfundamenten byttes ut i princip överallt. Mellan yttre och inre
snedsträvorna var det tomt, här som på de övriga snedsträvorna.

42

