NYSUNDS KYRKA
Nysunds socken, Degerfors kommun, Värmland, Karlstad stift

TJÄRNING AV SPÅNTAK 2012

Antikvarisk rapport

Nysunds kyrka efter tjärstrykning 2012.

Estrid Esbjörnson , Antikvarisk konsult
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INLEDNING
Försommaren 2012 tjärströks samtliga spåntak på Nysunds kyrka, inklusive de delar av
kortaket som lagts om 2011. Dessutom kompletterades en del dåliga spån på norra
korsarmen. Arbetet utfördes med hjälp av kyrkoantikvarisk ersättning från Karlstad stift för
år 2011.

BESKRIVNING
Nysunds kyrka är uppförd av timmer, har korsformad plan med torn i väster och tresidigt
avslutat kor i öster, korsarmar både i norr och söder samt en mindre sakristia på norra sidan
av koret. Utvändigt är kyrkan helt spåntäckt såväl på tak som på väggar. På taket är spånen
mönsterlagda och på väggarna förekommer en del äldre spån av olika utseende och storlek,
framför allt på norra sidan. Kyrkan är idag tjärad men har tidigare varit rödfärgad.

HISTORIK
Nysunds kyrka är en av de karaktäristiska s.k. bergslagskyrkorna i Örebro län. Det var från
början en liten timrad kyrka med rektangulärt långhus och smalare kor i öster och torn i
väster, som påbörjades 1638. Den har sedan byggts om och byggts till i etapper, bl.a. 1735-40
med korsarmar, då den fick sin nuvarande korsformade plan. Kyrkan har en ovanligt
välbevarad interiör med takmålningar från 1747.

SPÅNTAKET
Spåntaket på hela kyrkan lades om 1987-88 inkl. det svängda takfallet på tornet under
tornspiran (övre delen). ( Se ytterligare upplysningar i undertecknads rapport om
Renovering av spåntak, Nysunds kyrka 2011).

UTFÖRDA ARBETEN
Under 2011 omlades södra och östra sidorna av kortaket på Nysunds kyrka. I denna beställning ingick en tjärstrykning året efter omläggningen, således under 2012. Församlingen hade
samtidigt av entreprenören beställt en tjärstrykning av de öriga spåntaken. Dessutom
kompletterades nu ett 60-tal spån på norra korsarmen.
Undertecknad besiktigade arbetet några dagar efter färdigställandet. Taken såg markant
nytjärade ut. Färgen var förvånansvärt mörk men enligt uppgift från entreprenören har inte
pigmenterad tjära använts utan endast dalbränd tjära. Undertecknad noterade också att taket
på norra korsamens västra takfall inte var lika blankt och mörkt som resten av taken. Enligt
telefonsamtal med Robert Eriksson på Kyrktak bygg & konsult AB hade sugningen varit
olika på de olika takfallen och de hade förmodligen inte behövt stryka lika mycket här.
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I övrigt hänvisas till den redogörelse, som Robert Eriksson på Kyrktak bygg & konsult AB
redovisat (bifogas).
- Rapport på tjärnings- och spånarbeten på Nysunds kyrka
- Produktinformation Dalbränd trätjära 773, Auson AB, Kungsbacka
- Ritning över Nysunds kyrka med markering av partier där spån bytts ut.

Estrid Esbjörnson
Antikvarisk konsult
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Kyrkoantikvarisk ersättning för 2011 med 75 %.
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FOTOGRAFIER före tjärstrykning 2011 resp. efter tjärstrykning 2012

5

6

7

8

9

Norra korsarmens västra sida före och efter tjärstrykning.

info@kyrktak.se
www.kyrktak.se

Tjänsteställe/Handläggare

Datum: 2012-06-21

Vår referens

Robert Eriksson

Rapport på tjärnings och spån arbeten på Nysunds kyrka.
Kyrktak bygg och konsult AB fick i uppdrag av Degefors- Nysunds församling
att under sommaren 2012 tjära torn spiran och takfallen på Nysunds kyrka.
Lagning.
Taken på kyrkan är överlag i gott skick vi har lagat ca 60st spån på alla takfall
vilket inte är mycket. (se bilaga för takplan).
Borstning.
Alla ytor har borstats med stålborste för att avlägsna beläggningar som blir på
ändträna och även lite alger.
Spiran.
Spiran handstryktes och den sög inte så mycket tjära, inga spån behövde bytas
och spiran är i mycket gott skick.
Övriga takfall.
Alla takfall på långskeppet och flyglarna sprutades och handstryktes till, detta
sätt är det bästa då vi får in tjära i alla springor och vi kan hålla tjäran varm hela
tiden.
De ytorna mot söder som inte är nylagda sög lite extra och den östra sidan på
norra gaveln sög lite extra.

Taken på kyrkan är i gott skick och vi rekommenderar att kyrkan tjäras om igen
om ca 5år.
Tjäråtgång: torn, spira ca 100L. Mot söder ca 200L. Mot norr ca 200L
Material: se bilaga
Vi tackar för förtroendet vi fått och hoppas ni är nöjda med vårat arbete.
Hälsningar,
Kyrktak bygg & konsult AB

Robert Eriksson
Reg.nr. 556261-4601
Kyrktak bygg & konsult AB
Torsgatan 13 A
603 63 NORRKÖPING

Telefon: 011-12 81 31
Fax:
011-12 81 35

Mobil: (Magnus) 0705-384 352
(Robert) 0768-270 408

Bankgiro: 149-1091
Postgiro: 491 74 28-7

Produktinformation

Dalbränd Trätjära 773
Gammaldags trätjära

Allmänt
Dalbränd trätjära 773 är tillverkad på gammaldags, hantverksmässigt vis genom bränning av furustubbar i tjärdal eller mila. Dalbränd träjära 773 är mörkt gyllenbrun, har hög hartshalt, låg beckhalt
och hög renhet. Den höga hartshalten gör att kristaller bildas vid lagring, dessa smälter vid uppvärmning till 45-50° C. Hartsen kan bilda viss bottensats. Dalbränd trätjära 773 är producerad manuellt,
därför varierar viskositeten något från batch till batch.
Användningsområde
Dalbränd trätjära 773 används vid högt ställda krav på träbehandling samt för veterinära, men i synnerhet farmaceutiska ändamål. Trätjära 773 ingår bl.a. i shampoo mot mjäll och utslag i huvudbottnen, i tvål mot transpiration, i slemlösande medicin och i salvor mot allergiska utslag, psoriasis, eksem etc.
Tekniska data
Kulör:
Åtgång:
Torktid:
Densitet vid 20°C:
Vattenhalt:
Lukt:
Askhalt:
Surhet:
Reaktion med Ca (OH)²:
Förtunning:

Mörkt gyllenbrun
0,2-0,3 liter/m² beroende på underlag
Torkar inte utan sugs in i materialet, varefter ytan känns torr
1.04-1.07
0.3% max.
Aromatisk trätjärlukt
0.05% max
3-4 pH
Positiv
Balsamterpentin eller sprit. Vid förtunning kan mindre utfällningar av
harts uppkomma.

Utgåva: 070124 Ersätter: 060929
Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

Auson AB • Verkstadsgatan 3 • SE-434 42 Kungsbacka • Sweden
Tel. +46 (0)300-562000 • Fax. +46 (0)300-562001 • Email. info@auson.se • www.auson.se

